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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 16, DE 2009

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 461, de 15 de abril de 2009, que “Abre crédi-
to extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$300.000.000,00, para os fins que 
especifica”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 15 de junho de 2009, tendo 
em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 3 de junho de 2009. – Deputado Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional, no exercício da Presidência.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

SEÇÃO I



25962 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

licitando prorrogação do prazo para finalização dos 
trabalhos da Comissão de Sindicância com a finali-
dade de analisar e dar parecer sobre a matéria do 
processo nº 146.341/2007. .................................... 26600

N° 551/09 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, comu-
nicando que o Deputado Wladimir Costa passa a 
integrar a CPI destinada a investigar a formação dos 
valores das tarifas de energia elétrica no Brasil, e a 
atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL. .................................................................. 26600

N° 554/09 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTC, comu-
nicando que a Deputada Bel Mesquita deixa de 
integrar a CPI para apurar a violência urbana. ...... 26600

Nº 290/09 – Do Senhor Deputado Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT, solicitando o desligamento 
do Deputado José Airton Cirilo da Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer à PEC nº 4-A/07. 26601

Nº 294/09 – Do Senhor Deputado Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT, solicitando que torne 
sem efeito o Of. nº 290/09-PT, e solicita, também, 
o desligamento do Deputado José Airton Cirilo da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
PEC nº 42-A/95. .................................................... 26601

Nº 295/09 – Do Senhor Deputado Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT, indicando os Deputados do 
referido Partido que comporão a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à PEC nº 89-A/07. .... 26601

Nº 298/09 – Do Senhor Deputado Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT, indicando o Deputado 
Virgílio Guimarães como Vice-Líder da bancada 
do citado Partido. ................................................... 26601

N° 488/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB, indicando o Deputado Raimundo 
Gomes de Matos para integrar a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer à PEC nº 52/03... 26601

N° 490/09 – Do Senhor Deputado José Aní-
bal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Vanderlei 
Macris para integrar a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle. ........................................... 26602

N° 492/09 – Do Senhor Deputado José Aní-
bal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Manoel 
Salviano para integrar a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio. .............. 26602

N° 505/09 – Do Senhor Deputado José Aní-
bal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Edson 
Aparecido como Vice-Líder do citado Partido. ....... 26602

N° 511/09 – Do Senhor Deputado José Aní-
bal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Carlos 
Sampaio para integrar a CPI destinada a apurar a 
violência urbana. .................................................... 26602

N° 513/09 – Do Senhor Deputado José Aní-
bal, Líder do PSDB, indicando os Deputados do 
referido Partido para integrarem a CPI destinada 
a investigar a formação dos valores das tarifas de 

energia elétrica no Brasil e a atuação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). ................. 26602

N° 499/09 – Do Senhor Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, da Liderança do PSDB, indicando 
o Deputado José Aníbal para integrar a Comissão 
de Viação e Transportes. ....................................... 26602

N° 500/09 – Do Senhor Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, da Liderança do PSDB, indican-
do o Deputado Affonso Camargo para integrar a 
Comissão de Educação e Cultura. ........................ 26603

N° 163/09 – Do Senhor Deputado Rodrigo 
Rollemberg, da Liderança do Bloco PSB/PCdoB/
PMN/PRB, solicitando o desligamento da Deputa-
da Vanessa Grazziotin da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. ..................... 26603

Nº 309/09 – Do Senhor Deputado Mário Ne-
gromonte, Líder do PP, indicando o Deputado Neudo 
Campos para integrar a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à PEC nº 488-A/05. .......... 26603

Nº 209/09 – Do Senhor Deputado Sarney 
Filho, Líder do PV, indicando o Deputado Edson 
Duarte para responder pela citada Liderança no 
período de 3 a 5/6/09............................................. 26603

Nº 148/09 – Do Senhor Deputado Fernando 
Coruja, Líder do PPS, indicando o Deputado Gonza-
ga Patriota para integrar a Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. ............ 26603

Nº 150/09 – Do Senhor Deputado Fernan-
do Coruja, Líder do PPS, indicando o Deputado 
Alexandre Silveira para integrar a CPI destinada a 
apurar a violência urbana. ..................................... 26603

Nº 153/09 – Do Senhor Deputado Fernando 
Coruja, Líder do PPS, indicando o Deputado Ilderlei 
Cordeiro para integrar a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à PEC nº 47/03................. 26604

Nº 45/09 – Do Senhor Deputado Ivan Valen-
te, Líder do PSOL, indicando a Deputada Luciana 
Genro para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à PEC nº 488-A/05. ................... 26604

Nº 46/09 – Do Senhor Deputado Ivan Valente, 
Líder do PSOL, indicando o Deputado Mauro Na-
zif para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à PEC nº 488-A/05. ...................... 26604

Nº 19/09 – Do Senhor Deputado Miguel 
Martini, da Liderança do PHS, indicando a Depu-
tada Vanessa Grazziotin para integrar a Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio. .................................................... 26604

Nº 205/09 – Da Senhora Deputada Profes-
sora Raquel Teixeira, Presidente em exercício da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, comunicando a apreciação do PL nº 
2.899/08. ................................................................ 26604

N° 159/09 – Do Senhor Deputado Tadeu Fi-
lippelli, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, encaminhando o PDC nº 
856/08, apreciado pela referida Comissão. ........... 26605



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 25963 

N° 81/09 – Do Senhor Deputado Alexandre Sil-
veira, Presidente da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, comunicando a 
aprovação com substitutivo do PL nº n° 4.311/08. ....... 26605

N° 82/09 – Do Senhor Deputado Alexandre 
Silveira, Presidente da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, comuni-
cando a rejeição do PL nº n° 4.920/09. ................. 26605

N° 83/09 – Do Senhor Deputado Alexandre 
Silveira, Presidente da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, comuni-
cando a aprovação do PL nº n° 3.640/08. ............. 26605

Nº 91/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a aprovação do PL nº 4.355/08. ............................ 26605

Nº 99/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a aprovação do PL nº 3.620-A/08. ......................... 26606

Nº 107/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a aprovação do PL nº 4.385-A/08. ......................... 26606

Nº 108/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a rejeição do PL nº 3.844-A/04. ............................. 26606

Nº 110/09 – Do Senhor Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, comunicando a rejeição 
do PL nº 1.005/07 e seu apensado PL nº 1.467/07. .... 26606

Nº 111/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a aprovação do PL nº 1.033-A/07. ......................... 26607

Nº 113/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a aprovação do PL nº 3.734/08. ............................ 26607

N° 205/09 – Do Senhor Deputado Jaime Mar-
tins, Presidente da Comissão de Viação e Transpor-
tes, comunicando a rejeição do PL nº 3.250/08. ... 26607

Nº 199/09 – Do Senhor Deputado Enio Bac-
ci, solicitando seu desligamento da Comissão de 
Educação e Cultura. .............................................. 26607

S/Nº/09 – Do Senhor Deputado Fábio Faria, co-
municando que, diante dos noticiários sobre a emissão 
de bilhetes aéreos por seu Gabinete, determinou o re-
exame de todos os itens de despesa do referido Ga-
binete, bem como a correção de todas as falhas, com 
o consequente reembolso da verba correspondente. . 26608

PROJETOS DE LEI

N° 5.243/2009 – Do Sr. Alex Canziani – Alte-
ra o art. 13 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 
1996, que “Dispõe sobre a arbitragem”. ................ 26609

N° 5.248/2009 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – 
Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 
de 1.993, para dispor sobre a concessão do benefí-
cio assistencial de prestação continuada à pessoa 
com deficiência.  .................................................... 26609

N° 5.252/2009 – Do Sr. Leonardo Quintão – 
Limita a fixação de cota de rateio em despesas de 
condomínio. ........................................................... 26610

N° 5.261/2009 – Do Sr. Dr. Talmir – Altera os 
arts. 41, 66 e 68 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, e 
acrescenta o art. 319-B ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a fim 
de assegurar a concessão dos benefícios da pro-
gressão de regime, da detração, da remição e do 
livramento condicional, e a imediata colocação em 
liberdade do preso que haja cumprido integralmente 
a pena. ................................................................... 26611

N° 5.274/2009 – Do Sr. Jilmar Tatto – Supri-
me o inciso IV do art. 112 da Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980.  .................................................... 26612

N° 5.312/2009 – Do MINISTÉRIO PÚBLICO 
DA UNIÃO – Dispõe sobre a criação de cargos no 
quadro do Ministério Público Militar. ...................... 26613

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 1.622/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO NÚCLEO 
CULTURAL BENTOGONÇALVENSE para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. ............ 26614

N° 1.623/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a FM Catanduvas – Associação 
Comunitária Rádio FM Catanduvas a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Catanduvas, Estado de Santa Catarina. .......... 26615

N° 1.624/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação de Difusão Co-
munitária de Maçambará a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Maçam-
bará, Estado do Rio Grande do Sul. ...................... 26616

N° 1.625/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação dos Amigos do Portal 
do Alvorada/Ouro Branco-AL a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Ouro 
Branco, Estado de Alagoas. .................................. 26617

N° 1.626/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação Rosanense de Comu-
nicação Social – ARCOS a executar, pelo prazo de 



25964 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Rosana, 
Estado de São Paulo. ............................................ 26619

N° 1.627/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitá-
ria Novo Cêrro Azul a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Cêrro Azul, 
Estado do Paraná. ................................................. 26620

N° 1.628/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária, Cul-
tural e Artística e Japurá a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Japurá, 
Estado do Paraná. ................................................. 26621

N° 1.629/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação de Prudente de 
Morais de Radiodifusão a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Prudente 
de Morais, Estado de Minas Gerais. ...................... 26622

N° 1.630/2009 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação de Amigos Nova Vale 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lagoinha, Estado de São Paulo. . 26624

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 3.957/2009 – Do Sr. Edson Duarte – Soli-
cita informações ao Exmo. Sr. Reinhold Stephanies, 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
sobre a presença de benzeno em refrigerantes. ... 26625

Nº 3.958/2009 – Do Sr. Edson Duarte – Solici-
ta informações ao Exmo. Sr. José Gomes Temporão, 
Ministro da Saúde, sobre a presença de benzeno 
em refrigerantes. .................................................... 26625

Nº 3.959/2009 – Da Sra. Vanessa Grazziotin 
– Solicita ao Senhor Ministro da Saúde, informações 
sobre a viabilidade de utilização do teste da fibronec-
tina fetal pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  ........ 26626

Nº 3.960/2009 – Da Sra. Vanessa Grazziotin – 
Solicita ao Senhor Ministro da Justiça informações 
acerca da Base Garatéia, no município de Santo 
Antônio do Içá (AM). .............................................. 26626

Nº 3.962/2009 – Do Sr. Beto Faro – Solicita 
informações ao Senhor Ministro da Fazenda sobre 
dívidas em operações de crédito rural no âmbito de 
programas para agricultores familiares com recur-
sos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte – FNO. ......................................................... 26627

Nº 3.963/2009 – Do Sr. Washington Luiz – So-
licita informações ao Senhor Ministro da Fazenda 
sobre a situação atual do endividamento do muni-
cípio de São Luiz/MA. ............................................ 26627

Nº 3.964/2009 – Do Sr. Brizola Neto – Solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, 
em consulta ao Diretor da Polícia Federal sobre as 
operações “Navalha” e “Boi Barrica” e “Lunus”. ..... 26628

Nº 3.965/2009 – Do Sr. Luis Carlos Heinze 
– Solicita informações ao Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, sobre dados referentes aos conflitos 
da reforma agrária. ................................................ 26630

Nº 3.966/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Solicita ao Ministro dos Transportes, Alfredo Perei-
ra do Nascimento, informações sobre as obras da 
Rodovia BR-342, que liga os Estados do Espírito 
Santo e Minas Gerais. ........................................... 26631

Nº 3.967/2009 – Do Sr. Rodrigo Maia – So-
licita informações ao Senhor Ministro de Estado 
das Cidades sobre a execução orçamentária das 
obras do Programa de Aceleração do Crescimen-
to nas comunidades carentes da cidade do Rio de 
Janeiro. .................................................................. 26631

Nº 3.968/2009 – Da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
– Solicita informações ao Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional sobre o programa de renegociação 
de dívidas implementado pela Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008. ............................................ 26632

Nº 3.969/2009 – Da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural – Solicita informações ao Ministro de Estado 
da Fazenda sobre o programa de renegociação de 
dívidas implementado pela Lei nº 11.775, de 17 de 
setembro de 2008. ................................................. 26634

Nº 3.970/2009 – Da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural – Solicita informações ao Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o 
programa de renegociação de dívidas implementado 
pela Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008. ... 26635

Nº 3.971/2009 – Da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural – Solicita informações ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Agrário sobre o programa de 
renegociação de dívidas implementado pela Lei nº 
11.775, de 17 de setembro de 2008. ..................... 26637

Nº 3.972/2009 – Do Sr. Dr. Talmir – Solicita ao 
Ministro dos Transportes informações sobre a ex-
ploração e desenvolvimento do serviço público de 
transporte ferroviário de carga na malha oeste, pela 
concessionária América Latina Logística – ALL. ... 26639

Nº 3.973/2009 – Do Sr. Lobbe Neto – Solici-
ta informações ao Sr. Ministro da Educação sobre 
distribuição de livros didáticos. .............................. 26639

Nº 3.974/2009 – Do Sr. Pepe Vargas – Solicita 
ao Senhor Ministro do Trabalho e Emprego informa-
ções relativas às contas vinculadas do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, detidas por 
idosos ou pessoas com deficiência que recebem o 
Benefício de Prestação Continuada-BPC, tendo em 
vista o teor do Projeto de Lei nº 1.866, de 2007, que 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 25965 

permite que o portador de deficiência e o idoso, que 
recebe o benefício assistencial de prestação conti-
nuada, saque seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS/PASEP e Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS. ............................... 26641

SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO AO TCU

Nº 32/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin – 
Solicita ao Tribunal de Contas da União informações 
sobre irregularidades detectadas no Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni). ............................. 26642

Nº 33/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin 
– Solicita ao Tribunal de Contas da União infor-
mações acerca das irregularidades no uso de 
mamógrafos. ...................................................... 26642

REPRESENTAÇÃO

– Representação apresentada pelo Senhor 
Ivan Rodrigues da Rocha, em desfavor do Depu-
tado Fábio Faria, por alegada quebra de decoro 
parlamentar. (Of. nº 88/09, da Segunda-Vice-
Presidência). ..................................................... 26643

REQUERIMENTOS

Nº 4.752/09 – Do Senhor Deputado Dimas 
Ramalho, requer a desapensação do PL nº 4.840/09 
do PL nº 3.245/08. ................................................. 26643

Nº 4.838/09 – Da Senhora Deputada Andreia 
Zito, requer que o PL nº 4.436/08 seja desapensado 
do PL nº 4.305/04. ................................................. 26644

Nº 4.848/09 – Do Senhor Deputado Filipe Pe-
reira, Presidente da Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao PL nº 4.305/04, requrendo a 
apensação dos PLS nº nºs 5.247/09 e 5.618/05 ao 
PL nº 4.305/04. ...................................................... 26644

Nº 4.851/09 – Do Senhor deputado Acélio Ca-
sagrande, solicitando o registro de Voto de Louvor 
pelo transcurso do 46º aniversário de emancipação 
político-administrativa do Município de Erval Velho, 
em Santa Catarina. ................................................ 26644

Nº 4.853/09 – Do Senhor Deputado Lira Maia, 
requer o envio de Voto de Regozijo e Louvor para 
a TV e Rádio Tapajós com sede no Município de 
Santarém, no Estado do Pará. ............................... 26645

IV – Homenagem
Homenagem póstuma ao Deputado Carlos 

Wilson .................................................................... 26647
PRESIDENTE (Michel Temer) – Composição 

da Mesa Diretora dos trabalhos. Saudações aos 
convidados presentes. Homenagem póstuma ao 
Deputado Carlos Wilson. ....................................... 26647

Oradores : ALBANO FRANCO (PSDB – SE), 
HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB – 
RN), FERNANDO FERRO (PT – PE), BRUNO RO-
DRIGUES (PSDB – PE), EDUARDO DA FONTE 
(PP – PE). ........................................................... 26649

PRESIDENTE (Albano Franco) – Agradeci-
mento aos participantes na sessão solene. .......... 26660

V – Encerramento 
2 – ATA DA 135ª SESSÃO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATU-
RA, EM 03 DE JUNHO DE 2009.

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Leitura 

de Ato da Presidência sobre a criação de Comissão 
Especial destinada ao exame do Projeto de Lei nº 
219, de 2003, a respeito da prestação de informa-
ções pelos órgãos da administração pública.  ....... 26665

IV – Pequeno Expediente
JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP) – Docu-

mento Carta Aberta aos Parlamentares, subscrita 
por centrais sindicais. Transcurso do Dia Mundial 
do Meio Ambiente e da Ecologia. Fornecimento de 
sistema de aquecimento solar aos beneficiários 
do Programa Minha Casa, Minha Vida. Iniciativas 
da Prefeitura Municipal de Guarulhos em prol da 
preservação ambiental. Participação em seminário 
sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí, no Município de Piracaia, Estado de São 
Paulo. Redução do desmatamento na Amazônia. 
Congratulação à Presidenta da Procuradoria Es-
pecial da Mulher, Deputada Nilmar Ruiz. .............. 26665

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – 
CE) – Outorga, pela Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará, da Comenda da Ordem do Mérito 
Industrial ao Senador Tasso Jereissati e da Meda-
lha do Mérito Industrial aos empresários Fernando 
Cirino Gurgel, Jocely Dantas de Andrade Torres e 
Pedro Philomeno Gomes (in memoriam). ............. 26667

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF. 
Pela ordem) – Escolha de Brasília para subsede da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014.  ................... 26668

FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Protesto contra as exigências do IBAMA para a 
exportação de peixes ornamentais.  ...................... 26669

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela or-
dem) – Lançamento da campanha O petróleo tem 
que ser nosso, em Brasília, Distrito Federal. ......... 26670

ARNALDO JARDIM (PPS – SP) – Realiza-
ção do Ethanol Summit 2009, evento destinado ao 
debate de biocombustíveis, em São Paulo, Estado 
de São Paulo. Aprovação, pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de pro-
posta de criação do Fundo Nacional de Mudanças 
Climáticas.  ............................................................ 26670

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA. 
Pela ordem) – Aprovação pela Casa, em segundo 
turno, de proposta de emenda à Constituição a res-
peito da concessão do divórcio.  ............................ 26672

LUIZ COUTO (PT – PB) – Artigo Ainda bem... 
sobre a reposição do orçamento da Universidade 



25966 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Estadual da Paraíba pelo Governador José Mara-
nhão, de Rubens Nóbrega, publicado pelo jornal 
Correio da Paraíba. Contrariedade à proposta de 
exclusão de Promotores Públicos da disputa ao 
cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado 
da Paraíba.  ........................................................... 26672

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES) – 
Denúncia de violência doméstica contra crianças no 
Estado do Espírito Santo. Apresentação de proje-
to de lei sobre a destinação de recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública a programas de 
prevenção e combate a incêndios e acidentes dos 
Corpos de Bombeiros Militares. Repúdio à distri-
buição de livros didáticos com conteúdo sexual aos 
alunos do ensino fundamental no Estado de São 
Paulo. Contrariedade à utilização das Forças Arma-
das brasileiras em ações de segurança pública. ... 26674

SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela or-
dem) – Elogio ao Ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, pela decisão contrária 
à expatriação do menor Sean Richard Bianchi Car-
neiro Ribeiro Goldman para os Estados Unidos da 
América.................................................................. 26676

LUCIANA GENRO (PSOL – RS) – Conveni-
ência de rejeição do Projeto de Lei Complementar 
nº 92, de 2007, sobre a criação de Fundações Es-
tatais de Direito Privado. Apresentação, pelo PSOL, 
de ação direta de inconstitucionalidade da Lei Es-
tadual nº 5.164, de 2007, e da Lei Complementar 
nº 118, de 2007, do Rio de Janeiro, a respeito do 
tema.  ..................................................................... 26676

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM) 
– Escolha de Manaus, Estado do Amazonas, para 
subsede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. . 26677

GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela 
ordem) – Ações do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro para melhoria das condições de vida dos 
pequenos produtores rurais. .................................. 26677

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE) – 
Saudações aos profissionais da área da saúde 
presentes no Distrito Federal. Regulamentação 
pelo Governador do Estado de Pernambuco, Edu-
ardo Campos, da Lei n° 13.690, de 2008, sobre a 
concessão de incentivos à pesquisa científica e 
tecnológica. ............................................................ 26677

EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem) – Repúdio às críticas contra o Ministro do 
Meio Ambiente, Carlos Minc.  ................................ 26679

GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem) 
– Comemoração do Dia Internacional do Cacau 
no Estado da Bahia. Empenho do orador na im-
plementação do PAC do Cacau. Desempenho da 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-
ra – CEPLAC. Apresentação do Projeto de Lei n° 
4.995, de 2009, sobre a instituição da política de 
conservação das áreas de cultivo tradicional de 
cacau no sistema Cabruca. ................................... 26679

DR . TALMIR (PV – SP. Pela ordem) – Presen-
ça, na Casa, dos Vereadores Aristeu Penalva, Wla-
dimir Cruz e Cornélio Batista Alves, do Município de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Apoio à 
aprovação de proposta de emenda à Constituição 
sobre repasse de verbas às Câmaras Municipais. 26680

ERNANDES AMORIM (PTB – RO) – Acolhi-
mento, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
da proposta do Governo do Estado de Rondônia 
para manutenção de produtores rurais na área da 
Floresta Nacional de Bom Futuro. ......................... 26680

IRAN BARBOSA (PT – SE) – Entrevista con-
cedida pelo Presidente do Banco do Estado de Ser-
gipe, Saumíneo Nascimento, à revista Rumos, da 
Associação Brasileira de Instituições Financeiras 
e Desenvolvimento. Acerto das ações do Governo 
petista para combate aos efeitos da crise financeira 
mundial. Improcedência das justificativas de Gover-
nadores Estaduais e Prefeitos Municipais para a 
não concessão de reajustes salariais a servidores 
públicos. Inauguração do Museu do Cangaço no 
povoado Alagadiço, Município de Frei Paulo, Esta-
do de Sergipe. ....................................................... 26681

LINCOLN PORTELA (PR – MG) – Tramitação, 
no Senado Federal, de proposta de ampliação da 
pena estabelecida para o crime de extermínio.  .... 26688

JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC) – Ava-
liação das interações humanas na sociedade 
moderna. ........................................................ 26688

FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE) – Ma-
lefícios causados pelo tabagismo à saúde humana.  26689

CIDA DIOGO (PT – RJ) – Apoio ao projeto 
de lei de reflorestamento de matas ciliares pelas 
empresas interessadas na obtenção de outorga 
para captação de recursos hídricos. ...................... 26689

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Imediata 
instauração de CPI destinada à investigação das 
razões do aumento da dívida pública brasileira. .... 26690

MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS – Pela or-
dem) – Apresentação pelo programa Fantástico, 
da Rede Globo de Televisão, de reportagens sob 
o título Meninas do Brasil, a respeito da explora-
ção sexual de menores. Trabalhos desenvolvidos 
pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Exploração Sexual e pela Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Expectativa de aprovação do Projeto de Lei nº 253, 
de 2004, do Senado Federal, sobre a alteração de 
dispositivo no Código Penal acerca do crime de 
violência sexual. .................................................... 26692

RENATO MOLLING (PP – RS) – Desempe-
nho da indústria curtidora nacional. Solicitação, pela 
Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva do Couro, 
de manutenção do imposto de exportação incidente 
sobre o couro wet blue. ......................................... 26693

RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES) – Aplausos 
ao Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tri-
bunal Federal, pela decisão contrária à expatriação 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 25967 

do menor Sean Richard Bianchi Carneiro Ribeiro 
Goldman para os Estados Unidos da América. Lan-
çamento da campanha intitulada Com Educação 
Nossas Crianças Aprendem a Escrever um Novo 
Presente, Sem Trabalho Infantil. ............................ 26693

MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela ordem) 
– Outorga, pela Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará, da Medalha de Ordem do Mérito Indus-
trial ao Senador Tasso Jereissati, aos empresários 
Fernando Cirino Gurgel, Jocely Dantas de Andrade 
Torres e, in memoriam, a Pedro Philomeno Ferrei-
ra Gomes. Escolha de Fortaleza para subsede da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014. Presença na 
Comissão de Turismo e Desporto de representante 
do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia – SI-
NAENCO para esclarecimentos sobre das obras 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.  ........ 26694

JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem) – Esco-
lha de Salvador, Estado da Bahia, para subsede da Copa 
do Mundo de Futebol de 2014. ........................................ 26694

CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem) 
– Conveniência de apuração, pela Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias, de denúncia de ar-
bitrariedades praticadas pela Política Militar de São 
Paulo contra moradores da Favela de Paraisópolis, 
veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo. ........ 26695

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) – Neces-
sidade de análise pelo Governo da relação aumento 
de criminalidade versus aumento do desemprego. 
Transcurso do 57º aniversário de fundação do jor-
nal O Liberal, sediado no Município de Americana, 
Estado de São Paulo. ............................................ 26695

LUIZ CARREIRA (DEM – BA) – Transcurso 
dos 160 anos de fundação do Terreiro do Gantois, 
em Salvador, Estado da Bahia. Comemoração do 
7º aniversário de administração do terreiro pela Ia-
lorixá Carmem Oliveira da Silva, a Mãe Carmem.  26696

SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Construção do 
Arco Rodoviário Metropolitano do Rio de Janeiro. 
Ligação da Via Light à Avenida Brasil, no Rio de 
Janeiro. .................................................................. 26697

LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela or-
dem) – Realização de manifesto de Prefeitos Mu-
nicipais em Santiago, Estado do Rio Grande do 
Sul, contra a redução do repasse de recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM. En-
contro de gestores municipais e produtores rurais 
no Município de Quinze de Novembro para debate 
da legislação ambiental.  ....................................... 26698

ANGELA PORTELA (PT – RR) – Empenho do 
Governo Federal na redução do trabalho informal.  .. 26698

GERMANO BONOW (DEM – RS) – Urgente 
revisão da política brasileira de saúde mental.  ..... 26699

MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB – PR) – 
Conveniência de debate sobre a adoção do voto 
facultativo, no âmbito da proposta de reforma po-
lítica. Excelência da atuação do Presidente Michel 
Temer na condução dos trabalhos da Casa. ......... 26700

EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA) – Trans-
curso do Dia Mundial do Meio Ambiente. .............. 26701

MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB – PR) 
– Crise da suinocultura nacional. Urgente adoção 
de política governamental destinada à revitalização 
do setor. ................................................................. 26702

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG) – Anúncio 
de realização da Conferência Nacional de Comuni-
cação. Apelo ao Governador do Estado de Minas 
Gerais, Aécio Neves, de realização da Conferência 
Estadual de Comunicação. .................................... 26703

FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem) 
– Escolha de Recife, Estado de Pernambuco, para 
subsede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 
Implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida 
no Estado. .............................................................. 26704

MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) – Rea-
lização da campanha Crack nem Pensar! pelo 
Grupo Rede Brasil Sul de Comunicação. Reexa-
me pelo Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul e pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
das políticas de tratamento e recuperação de 
dependentes químicos. ................................... 26705

MÁRCIO MARINHO (PR – BA) – Concessão, 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei-
ro, de liminar em ação de suspensão da reserva de 
vagas para ingresso de estudantes afrodescenden-
tes em universidades públicas. Urgente aprovação 
pela Casa de proposta de adoção do sistema de 
cotas para acesso de alunos negros a instituições 
de ensino superior.  ............................................... 26705

MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS) – 
Elevado índice de rejeição popular da administra-
ção da Governadora do Estado do Rio Grande do 
Sul, Yeda Crusius, conforme pesquisa do Instituto 
Datafolha.  ............................................................. 26706

LEONARDO MONTEIRO (PT – MG) – Transcur-
so do Dia Mundial do Meio Ambiente. Apresentação 
do Projeto de Lei nº 5.226, de 2009, sobre a proteção 
das florestas e outras formas de vegetação. ............. 26706

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM) – Re-
alização da 17ª Festa do Cupuaçu, no Município de 
Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas. Com-
petência do Prefeito Municipal Fernando Vieira.  .... 26708

HOMERO PEREIRA (PR – MT) – Escolha de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, para subsede da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014.  ................... 26708

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Home-
nagem póstuma às vítimas de tragédia ocorrida 
com aeronave da companhia Air France no Voo 
447. Elogio à Força Aérea Brasileira – FAB e outros 
órgãos pelo trabalho de resgate dos destroços da 
aeronave. ............................................................... 26708

JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP) – Assi-
natura do Segundo Pacto Republicano de Estado 
pelos Presidentes dos Poderes da República. ...... 26709



25968 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/PMDB 
– BA) – Perspectiva de manutenção das atividades 
da empresa General Motors do Brasil Ltda., após 
anúncio de pedido de concordata.  ........................ 26710

NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) – Avanço 
das relações comerciais entre o Brasil e o Japão. .... 26711

MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG) – Trans-
curso do Dia Mundial do Meio Ambiente. Defesa 
da exploração sustentável dos recursos naturais 
brasileiros.  ............................................................ 26711

DR. TALMIR (PV – SP) – Transcurso do 70º 
aniversário de emancipação político-administrativa 
do Município de Martinópolis, Estado de São Paulo. 
Publicações do jornalista José Carlos Daltozo so-
bre a história do município. Potencial turístico da 
Represa Laranja Doce, em Martinópolis.  ............. 26712

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Insatisfação 
do orador com a não inclusão de Goiânia, Estado 
de Goiás, entre as cidades escolhidas para subse-
de da Copa do Mundo de Futebol de 2014.  ......... 26713

FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN) – Regozijo 
com a escolha de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, para subsede da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014. Apoio à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 300, de 2008, sobre a equiparação nos 
soldos entre os policiais e bombeiros militares dos 
Estados e do Distrito Federal.  .............................. 26713

ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP) – 
Recrudescimento da exploração sexual de crianças 
e adolescentes por meio da Internet. Ações adota-
das pelo Poder Público para combate à exploração 
sexual de menores. ............................................... 26714

NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ) – Que-
da do poder aquisitivo da população brasileira. ........ 26715

MENDONÇA PRADO (DEM – SE) – Desin-
teresse do Governo Federal e do Governo do Es-
tado de Sergipe na adoção de políticas de apoio à 
citricultura. ............................................................. 26716

EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Regozijo com a escolha de Fortaleza para subsede 
da Copa do Mundo de Futebol de 2014. ............... 26716

ALINE CORRÊA (PP – SP) – Posse da De-
putada Nilmar Ruiz na Presidência da Procuradoria 
Especial da Mulher. ............................................... 26718

LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Partici-
pação da oradora na Festa do Divino Espírito Santo 
do Município de Andaraí, Estado da Bahia. Reali-
zação do Encontro de Cúpula Brasil-Venezuela, no 
Estado. ................................................................... 26718

FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB – 
PE) – Realização de festas juninas na Região Nor-
deste. Transcurso dos aniversários dos Municípios de 
Água Preta, Joaquim Nabuco, Angelim, Santa Maria 
da Boa Vista, Palmares, Formoso, Bodocó, Triunfo e 
Lagoa Grande, no Estado de Pernambuco.  ............. 26719

EUGÊNIO RABELO (PP – CE) – Participação 
do orador na Festa de Santo Antônio do Município 

de Barbalha, Estado do Ceará. Apelo ao Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, de recupera-
ção da BR-116. ...................................................... 26721

JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE) – Encami-
nhamento à Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, pelo Governador Cid Ferreira Gomes, de 
projeto de lei complementar sobre a criação da 
Região Metropolitana do Cariri. ............................. 26721

V – Grande Expediente
LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP) – Mobi-

lização da sociedade brasileira em prol da reforma 
política. Iniciativa da Frente Parlamentar pela Refor-
ma Política com Participação Popular de apresen-
tação de proposta de iniciativa popular a respeito 
do tema. Resultado de pesquisa do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos – INESC e do Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar – DIAP, entre Congres-
sistas, sobre a reformulação do sistema político-eleitoral 
brasileiro. ......................................................................... 26722

ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela or-
dem) – Aprovação, pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, do Senado Federal, de 
proposta de regulamentação da profissão de mo-
totaxista.  ............................................................... 26725

MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Pela or-
dem) – Indicação do Juiz Haroldo Correia de Oli-
veira Máximo para o cargo de Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. ............... 26725

DELEY (PSC – RJ. Pela ordem) – Importância 
de melhoria da infraestrutura das Capitais brasilei-
ras escolhidas para subsedes da Copa do Mundo 
de Futebol de 2014. ............................................... 26725

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Parlamentares ao plenário para início da 
Ordem do Dia.  ...................................................... 26725

CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela or 
dem) – Presença no plenário do Prefeito Municipal 
João Francismar de Carvalho Feitosa e do Verea-
dor Júlio César Alves Costa, de São Raimundo das 
Mangabeiras, Estado do Maranhão. Aprovação, pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do 
Senado Federal, das propostas de regulamentação 
das profissões de mototaxista e motobói.  ............ 26725

ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Pela ordem) 
– Desempenho insatisfatório da indústria brasilei-
ra. Urgente necessidade de realização da reforma 
tributária. ................................................................ 26726

PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG) – Associa-
ção ao pronunciamento da Deputada Luiza Erundina 
sobre incapacidade da Casa de realização da re-
forma política. Instituição de novo Código Florestal 
Brasileiro. Críticas à atuação de entidades ambien-
talistas no País.  ..................................................... 26726

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados ao plenário.  .................................. 26730

RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela or-
dem) – Reação da sociedade paraibana contra o 
contingenciamento de recursos destinados à Uni-



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 25969 

versidade Estadual da Paraíba. Artigo Cem dias de 
solidão, sobre avaliação do Governo Estadual, de 
autoria de Carlos Aquino.  ..................................... 26730

EMÍLIA FERNANDES (PT – RS. Pela ordem) 
– Apoio às manifestações contra a instalação da CPI 
destinada à investigação de supostas irregularida-
des no âmbito da PETROBRAS. Carta aberta aos 
Parlamentares intitulada Por uma Petrobrás 100% 
pública e com compromisso social! Pela retomada 
do monopólio estatal do petróleo! ......................... 26732

EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pela ordem) – 
Avaliação pelo sociólogo Marcos Coimbra do de-
sempenho da Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, em pesquisas de intenção de voto para 
a Presidência da República. .................................. 26734

PRESIDENTE (Michel Temer) – Anúncio de 
encerramento da sessão por falta de quorum. ..... 26734

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC. 
Pela ordem) – Transcurso do aniversário do Muni-
cípio de Mâncio Lima, Estado do Acre. Acesso da 
população da municipalidade à Internet. Ações da 
oradora em prol de Mâncio Lima. .......................... 26734

ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem) – 
Razão do não comparecimento do orador a sessão 
deliberativa da Casa. ............................................. 26734

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM. 
Pela ordem) – Iniciativa da Presidência de lança-
mento do Programa e-Democracia.  ...................... 26734

MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. Pela 
ordem) – Votos de condolências aos familiares 
das vítimas da tragédia ocorrida com aeronave da 
companhia Air France. Possibilidade de falhas no 
controle do tráfego aéreo brasileiro.  ..................... 26735

VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela ordem) – 
Atendimento pelo Ministro da Integração Nacional, 
Geddel Vieira Lima, de reivindicações de agriculto-
res atingidos pela seca no Estado do Rio Grande 
do Sul. .................................................................... 26735

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA. 
Pela ordem) – Pedido à Presidência de determinação 
de encerramento dos trabalhos nas Comissões para 
início da Ordem do Dia. Regozijo com a aprovação 
da proposta de emenda à Constituição a respeito 
do divórcio.  ............................................................ 26735

Apresentação de proposições: CAPITÃO 
ASSUMÇÃO, JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE 
OLIVEIRA, LUIZ CARREIRA, RODRIGO ROLLEM-
BERG, MARIA HELENA, MARCOS MONTES, ZON-
TA, GUSTAVO FRUET, RÔMULO GOUVEIA, CHICO 
LOPES, OTAVIO LEITE, LUIZ CARLOS BUSATO, 
HOMERO PEREIRA, ACÉLIO CASAGRANDE, 
JOÃO DADO, ACÉLIO CASAGRANDE, CAPITÃO 
ASSUMÇÃO, MANUELA D’ÁVILA, INOCÊNCIO 
OLIVEIRA, DR. UBIALI, ARNALDO FARIA DE SÁ, 
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMEN-
TAR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; CLEBER 
VERDE, RAUL JUNGMANN, CHICO D’ANGELO, 
JOSÉ CARLOS ARAÚJO, LAERTE BESSA, CHI-

CO ALENCAR, MAURO NAZIF, MENDONÇA PRA-
DO, LAERTE BESSA, BISPO GÊ TENUTA, VITAL 
DO RÊGO FILHO, ANTONIO CARLOS CHAMA-
RIZ, ELIENE LIMA, CARLOS WILLIAN, RÔMULO 
GOUVEIA, DOMINGOS DUTRA, EUDES XAVIER, 
PEPE VARGAS, VITOR PENIDO, BRIZOLA NETO, 
EDSON DUARTE, SANDRO MABEL, RATINHO 
JUNIOR, PAULO TEIXEIRA.  ................................. 26736

VI – Ordem do Dia
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF. 

Pela ordem) – Falecimento do maestro Silvio Barbato 
em decorrência do acidente ocorrido com aerona-
ve da empresa Air France no voo Rio de Janeiro-
Paris.  ..................................................................... 26744

BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem) – Realização do seminário O Brasil dian-
te do pré-sal, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara 
dos Deputados. Realização pela Casa de Comissão 
Geral para debate do tema. Importância da instituição do 
marco regulatório do pré-sal.  .......................................... 26744

PRESIDENTE (Michel Temer) – Continuação 
da votação, em turno único, da Medida Provisória 
nº 460-B, de 2009, que dá nova redação aos arts. 
4º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. 26744

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de determinação 
do encerramento dos trabalhos nas Comissões em 
face do início da Ordem do Dia.  ........................... 26745

PRESIDENTE (Michel Temer) – Determinação 
do encerramento dos trabalhos de Comissões.  ... 26745

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da Emenda 
nº 55. ..................................................................... 26745

Usou da palavra para encaminhamento 
da votação o Sr. Deputado HOMERO PEREIRA 
(PR – MT). ...................................................... 26745

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados IVAN VALEN-
TE (PSOL – SP), LINCOLN PORTELA (PR – MG), 
ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE) , ANDRÉ 
VARGAS (PT – PR), BERNARDO ARISTON (Bloco/
PMDB – RJ), JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP), 
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ), LÁZARO BOTELHO 
(PP – TO), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF), WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB), 
URZENI ROCHA (PSDB – RR). ............................ 26745

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição da 
Emenda. ................................................................ 26746

HOMERO PEREIRA (PR – MT) – Pedido de 
verificação. ............................................................. 26746

BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ) 
– Pedido de verificação conjunta. .......................... 26746

ANDRÉ VARGAS (PT – PR) – Pedido de ve-
rificação conjunta. .................................................. 26746

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
dos pedidos de verificação. ................................... 26746



25970 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem) – Re-
torno de Cuba à Organização dos Estados Ameri-
canos – OEA.  ........................................................ 26746

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS – SC). ........................................................... 26747

URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela ordem) 
– Protesto contra declarações do Ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, ofensivas aos produtores 
rurais.  .................................................................... 26747

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem) – Orientação da respectiva bancada. Expec-
tativa quanto à votação, pelo Senado Federal, de 
proposta de emenda à Constituição sobre o limite 
de despesas e a composição das Câmaras de Ve-
readores. ................................................................ 26747

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela or-
dem) – Reintegração de Cuba à Organização dos 
Estados Americanos – OEA. ................................. 26748

PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem) – 
Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. Fa-
lecimento do Sr. Joaquim Veiga Jardim, fundador 
do Atlético Clube Goianiense e do Goiânia Esporte 
Clube. Solicitação à Casa de apoio à proposta de 
emenda à Constituição sobre a inclusão do cerrado 
e da caatinga na relação dos biomas considerados 
patrimônio nacional. Importância da preservação do 
meio ambiente.  ..................................................... 26748

MANATO (PDT – ES. Pela ordem) – Participa-
ção do orador na comemoração do 119º aniversário 
de emancipação político-administrativa do Município 
de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo. 
Visita ao Município de Marilândia.  ........................ 26750

NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem) – 
Reintegração de Cuba à Organização dos Estados 
Americanos – OEA. ............................................... 26750

JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem) 
– Apresentação de requerimento de informações 
ao Ministério da Fazenda sobre a realização de 
campanhas publicitárias pela Caixa Econômica 
Federal – CEF. ....................................................... 26751

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem) – Importância do combate ao 
tabagismo. Apresentação de proposições sobre o 
assunto. Campanha realizada pela Organização 
Mundial de Saúde com o tema Advertências Sa-
nitárias nas Embalagens dos Produtos de Tabaco. 
Necessidade de aperfeiçoamento da Lei Federal 
nº 9.294, de 1996, sobre o controle do tabaco. 
Falecimento do médico Haroldo Juaçaba. Rele-
vância dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto 
Nacional do Câncer. Apoio a medidas adotadas 
pelo Governador do Estado de São Paulo, José 
Serra, para a coibição do tabagismo. .................. 26751

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado EDUARDO AMORIM 
(PSC – SE). ........................................................... 26752

VITOR PENIDO (DEM – MG. Pela ordem) – 
Falecimento do Sr. Paulo Zanini, ex-Secretário de 
Planejamento e Coordenação do Município de Nova 
Lima, Estado de Minas Gerais. .............................. 26752

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. Pela 
ordem) – Reintegração de Cuba à Organização dos 
Estados Americanos – OEA. ................................. 26752

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 26752

Rejeição da emenda. ................................... 26752
Requerimento de destaque simples para vo-

tação em separado da Emenda nº 58. .................. 26758
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados CAMILO COLA (Bloco/
PMDB – ES), EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – 
RJ), CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT). .... 26758

FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem) – Pedido aos Deputados de apoio ao reque-
rimento. .................................................................. 26758

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JORGINHO MALULY 
(DEM – SP), ELIENE LIMA (PP – MT), RATINHO 
JUNIOR (PSC – PR), FLAVIANO MELO (Bloco/
PMDB – AC), FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP), 
PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ). ......... 26758

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ANDRÉ VARGAS (PT – 
PR). ........................................................................ 26759

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada CIDA DIOGO (PT – RJ). .... 26759

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (PPS 
– SC). ..................................................................... 26759

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados FILIPE PEREIRA (PSC 
– RJ), REBECCA GARCIA (PP – AM). ................. 26759

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado LOBBE NETO (PSDB 
– SP). ..................................................................... 26759

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado NEUDO CAMPOS (PP – 
RR). ....................................................................... 26759

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
MAGALHÃES (DEM – PE), MENDES RIBEIRO 
FILHO (Bloco/PMDB – RS), ANDRÉ VARGAS (PT 
– PR). ..................................................................... 26759

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado NELSON BORNIER (Bloco/
PMDB – RJ). .......................................................... 26759

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANDRÉ DE 
PAULA (DEM – PE), LINCOLN PORTELA (PR – 
MG). ....................................................................... 26759

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BRITO (PDT – BA). 26759



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 25971 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados IVAN VALEN-
TE (PSOL – SP), REBECCA GARCIA (PP – AM), 
JOVAIR ARANTES (PTB – GO), WILSON PICLER 
(PDT – PR), IVAN VALENTE (PSOL – SP), HUGO 
LEAL (PSC – RJ), MARCELO ORTIZ (PV – SP), 
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN). ................ 26760

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 26760

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS MONTES 
(DEM – MG), SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN), 
MARCELO ORTIZ (PV – SP), ELEUSES PAIVA 
(DEM – SP). ........................................................... 26760

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da Emenda 
nº 66. ..................................................................... 26760

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO FERRO (PT 
– PE). ..................................................................... 26760

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANÍBAL (PSDB – 
SP). ........................................................................ 26760

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados GLADSON CAMELI (PP 
– AC), JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP). . 26761

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados LOBBE NETO (PSDB 
– SP), ANDRÉ VARGAS (PT – PR). ...................... 26761

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Bloco/
PSB – PE). ............................................................. 26761

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANDRÉ VAR-
GAS (PT – PR), FERNANDO CORUJA (PPS – SC), 
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), ROBERTO MA-
GALHÃES (DEM – PE). ......................................... 26761

WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA. 
Pela ordem) – Registro de voto. Orientação da res-
pectiva bancada. .................................................... 26762

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
SANTIAGO (PV – SP), PEDRO FERNANDES (PTB 
– MA), FERNANDO LOPES (Bloco/PMDB – RJ), 
ANDRÉ VARGAS (PT – PR), ALEXANDRE SAN-
TOS (Bloco/PMDB – RJ), LINCOLN PORTELA (PR 
– MG), ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE), BENEDITO 
DE LIRA (PP – AL), WILSON PICLER (PDT – PR), 
CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE), HEN-
RIQUE FONTANA (PT – RS). ................................ 26762

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição da 
emenda. ................................................................. 26763

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ILDERLEI CORDEIRO 
(PPS – AC), ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB 
– RJ), JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE). .................. 26763

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de destaque para votação em separado do artigo 
constante da alteração nº 1 do projeto de lei de con-
versão apresentado à medida provisória, sobre a 
criação de cargos na Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP. ................................................ 26763

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de verificação da votação antes do 
decurso do interstício de 1 hora. ........................... 26763

RONALDO CAIADO (DEM – GO) – Questão 
de ordem sobre a rejeição de emendas de conteúdo 
alheio ao da medida provisória em análise. .......... 26763

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB 
– CE). ..................................................................... 26764

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem) – Contradita a questão de ordem do Depu-
tado Ronaldo Caiado. ............................................ 26765

PRESIDENTE (Michel Temer) – Indeferimento 
da questão de ordem do Deputado Ronaldo Caia-
do. .......................................................................... 26765

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem) – 
Aditamento à questão de ordem do Deputado Ro-
naldo Caiado. ......................................................... 26765

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados FÁTIMA BEZERRA (PT – RN), 
SILVIO TORRES (PSDB – SP), ANGELA PORTELA 
(PT – RR), ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB).  ............ 26765

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ROBERTO MAGALHÃES 
(DEM – PE). ........................................................... 26766

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ANGELO VANHONI (PT 
– PR), AIRTON ROVEDA (PR – PR). .................... 26766

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB – SP). ............................................................ 26766

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/
PMDB – PR). ......................................................... 26766

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL – RJ). ..................................................... 26766

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada PROFESSORA RAQUEL 
TEIXEIRA (PSDB – GO). ....................................... 26767

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DIMAS RA-
MALHO (PPS – SP), ROBERTO SANTIAGO (PV 
– SP), WILSON PICLER (PDT – PR), BENEDITO 
DE LIRA (PP – AL), DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ), 
CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES). ............ 26767

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, 
o Sr. Deputado RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB). .... 26767

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ ANÍBAL 
(PSDB – SP), JURANDY LOUREIRO (PSC – ES), 



25972 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE), ANDRÉ 
VARGAS (PT – PR), DARCÍSIO PERONDI (Bloco/
PMDB – RS), JURANDY LOUREIRO (PSC – ES), 
ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE). ........................... 26767

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado MOREIRA MENDES (PPS – 
RO). ....................................................................... 26768

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento de quebra de interstício. .................. 26768

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados LÍDICE DA MATA 
(Bloco/PSB – BA), ASDRUBAL BENTES (Bloco/
PMDB – PA), RUBENS OTONI (PT – GO), ALICE 
PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA), MARCOS AN-
TONIO (Bloco/PRB – PE).  .................................... 26768

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder) – 
Realização pela Assembleia Nacional da França 
de homenagem póstuma às vítimas da tragédia 
ocorrida com aeronave da companhia Air France 
durante o voo Rio de Janeiro-Paris. Expectativa de 
manifestação pela Presidência a respeito de questão 
de ordem apresentada pelo DEM. Contrariedade à 
criação de cargos de comissão na Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. ............................. 26768

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado GERALDO PUDIM (Bloco/
PMDB – RJ). .......................................................... 26769

ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Como Líder) 
– Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Não votação, pela Casa, das propostas de emen-
da à Constituição sobre a revitalização do Rio São 
Francisco e a inclusão do cerrado, da caatinga e dos 
pampas entre os biomas considerados patrimônio 
nacional. ................................................................ 26769

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado VALADARES FILHO (Bloco/
PSB – SE). ............................................................. 26770

IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder) 
– Contrariedade à aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 92, de 2007, sobre a criação das 
fundações estatais de direito privado. ................... 26770

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados NARCIO RODRIGUES 
(PSDB – MG), LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ). 26771

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados ANDRÉ VARGAS (PT 
– PR), JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP). ..................... 26771

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CLÓVIS FECURY (DEM 
– MA), FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE), ALI-
NE CORRÊA (PP – SP). ....................................... 26772

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB – SP), RONALDO CAIADO (DEM – GO). .... 26772

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (PSOL – RJ), HUGO LEAL (PSC – RJ), DIMAS 

RAMALHO (PPS – SP), ROBERTO SANTIAGO 
(PV – SP), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP), 
BRIZOLA NETO (PDT – RJ), BENEDITO DE LIRA 
(PP – AL), LÉO ALCÂNTARA (PR – CE), DR. UBIALI 
(Bloco/PSB – SP), ROBERTO MAGALHÃES (DEM 
– PE), LOBBE NETO (PSDB – SP), RICARDO BER-
ZOINI (PT – SP), GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB 
– RJ), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), ANDRÉ 
DE PAULA (DEM – PE). ........................................ 26773

PRESIDENTE (Michel Temer) – Manutenção 
do dispositivo destacado. ....................................... 26774

LOBBE NETO (PSDB – SP) – Pedido de ve-
rificação. ................................................................ 26774

ANDRÉ VARGAS (PT – PR) – Pedido de ve-
rificação conjunta. .................................................. 26774

GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ) – Pe-
dido de verificação conjunta. ................................. 26774

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) – Pe-
dido de verificação conjunta. ................................. 26774

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
dos pedidos de verificação. ................................... 26774

RICARDO BERZOINI (PT – SP. Pela ordem) 
– Reintegração de Cuba à Organização dos Esta-
dos Americanos – OEA. ........................................ 26776

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem) 
– Reintegração de Cuba à Organização dos Esta-
dos Americanos – OEA. ........................................ 26776

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM. 
Pela ordem) – Reintegração de Cuba à Organização 
dos Estados Americanos – OEA. .......................... 26776

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada a Sra. Deputada MARIA LÚCIA CARDO-
SO (Bloco/PMDB – MG). ....................................... 26776

FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como Lí-
der) – Inconstitucionalidade da emenda apresen-
tada à medida provisória, destinada à criação de 
cargos na Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP. Orientação da respectiva bancada. ....... 26776

WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem) – Reintegração de Cuba à Organização dos 
Estados Americanos – OEA. Elogio ao Presidente 
dos Estados Unidos da América, Barack Obama, 
pela decisão adotada com relação às prisões em 
Guantánamo.  ........................................................ 26777

ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem) – Lançamento da campanha Crack, 
Nem Pensar, pelo Grupo RBS. Participação do 
orador em audiência com o Secretário Nacional de 
Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, General 
Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, para debate 
das ações do Governo Federal destinadas ao com-
bate às drogas.  ..................................................... 26777

JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem) – 
Realização, pelo Senado Federal, de sessão solene 
em homenagem póstuma ao poeta Antônio Gon-
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çalves da Silva, o Patativa do Assaré, ao ensejo do 
transcurso do centenário do seu nascimento. ....... 26778

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC. 
Pela ordem) – Urgente regulamentação da profis-
são de mototaxista.  ............................................... 26778

MIGUEL CORRÊA (PT – MG. Pela ordem) 
– Desempenho da Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, em pesquisas de intenções de 
voto para a Presidência da República. Alto índice 
de popularidade do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Implementação do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC no Estado de Minas Gerais. 
Registro de voto. .................................................... 26778

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF. 
Pela ordem) – Reintegração de Cuba à Organização 
dos Estados Americanos – OEA. .......................... 26780

PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem) – 
Manifesto intitulado Campanha contra a Criminali-
zação do Povo Xukuru.  ......................................... 26780

JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Pela ordem) 
– Saudações à delegação de jovens do Rotary Club 
em visita à Câmara dos Deputados. ...................... 26784

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ZÉ GERALDO (PT – PA).  .... 26784

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela or-
dem) – Encaminhamento ao Presidente Michel 
Temer e à Casa de carta subscrita pela Federação 
Única dos Petroleiros – FUP, pela Central Única 
dos Trabalhadores – CUT e pela Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB sobre 
a retomada do monopólio estatal do petróleo. ...... 26784

Usou da palavra o Sr. Deputado ANDRÉ VAR-
GAS (PT – PR. Pela ordem), Relator da matéria... 26784

PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB 
– GO. Pela ordem) – Realização do 1º Fórum Na-
cional do PSDB Mulher, em Brasília, Distrito Fede-
ral. Homenagem prestada à ex-Primeira-Dama do 
País, Ruth Cardoso, durante o evento. PRESIDENTE 
(Inocêncio Oliveira) – Encerramento da votação.  . 26784

Manutenção do texto destacado. ................. 26784
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados ZÉ GERALDO (PT – 
PA), DÉCIO LIMA (PT – SC), SANDRA ROSADO 
(Bloco/PSB – RN), FERNANDO CHIARELLI (PDT 
– SP). ..................................................................... 26794

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
e aprovação da emenda de redação e da redação 
final do projeto de lei de conversão.  ..................... 26794

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado. ............................... 26799

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados PAULO PIMENTA (PT 
– RS), MOREIRA MENDES (PPS – RO), URZENI 
ROCHA (PSDB – RR), NILSON MOURÃO (PT – 
AC), REGINALDO LOPES (PT – MG), HOMERO 
PEREIRA (PR – MT), JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV 
– SP). ..................................................................... 26799

JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem) – Apre-
ciação, pela Comissão de Finanças e Tributação, de 
projeto de lei sobre legalização do jogo de bingo. . 26799

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados VADÃO GOMES (PP – 
SP), WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT). ........ 26799

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discus-
são, em turno único, da Medida Provisória nº 461, 
de 2009, que abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Integração Nacional, no valor de 
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), 
para os fins que especifica. ................................... 26799

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados HUMBERTO SOUTO 
(PPS – MG), VANDER LOUBET (PT – MS). ......... 26799

Usou da palavra para proferir parecer à me-
dida provisória e as emendas a ela apresentadas, 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, o Sr. Deputado MARCELO 
MELO (Bloco/PMDB – GO). .................................. 26799

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado NATAN DONADON (Bloco/
PMDB – RO). ......................................................... 26801

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE), 
URZENI ROCHA (PSDB – RR). ............................ 26801

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada BEL MESQUITA (Bloco/
PMDB – PA). .......................................................... 26801

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pela or-
dem) – Urgente aprovação pela Casa da medida 
provisória sobre a liberação de recursos para as-
sistência dos desabrigados pelas enchentes na 
Região Nordeste.  .................................................. 26801

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO BRITO (PDT 
– BA), BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ), 
MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR), MAURÍCIO 
TRINDADE (PR – BA) , FELIPE MAIA (DEM – RN), 
DELEY (PSC – RJ). ............................................... 26801

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP). 26802

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada NILMAR RUIZ (DEM – TO). 26802

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado EDUARDO VALVERDE (PT – RO). . 26802

ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. Pela or-
dem) – Defesa de aprovação da medida provisória. ... 26802

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados VICENTE ARRUDA (PR 
– CE), JÚLIO CESAR (DEM – PI), ANDRÉ ZACHA-
ROW (Bloco/PMDB – PR), FERNANDO MARRONI 
(PT – RS), LUIZ BASSUMA (PT – BA). ................. 26803

FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela ordem) 
– Importância de aprovação da medida provisória 
sobre a alocação de recursos para atendimento aos 
desabrigados pelas chuvas na Região Nordeste.  26803
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Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ MENTOR (PT – SP). .. 26803

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem) – Esclarecimento à Oposição sobre 
a destinação dos recursos para atendimento às 
municipalidades da Região Nordeste atingidas por 
fortes chuvas.  ....................................................... 26803

Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. 
Deputado EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP). . 26803
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tro de voto, os Srs. Deputados ONYX LORENZONI 
(DEM – RS), RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB – PR).  ........................................................ 26804

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados ao plenário. Prorrogação da sessão 
por uma hora.  ....................................................... 26804

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado VICENTINHO (PT – SP). .............. 26804

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados NELSON MEURER (PP 
– PR), FILIPE PEREIRA (PSC – RJ). .................... 26804

Usou da palavra para discussão da matéria 
a Sra. Deputada LUCIANA GENRO (PSOL – RS). 26804

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PROFESSOR RUY 
PAULETTI (PSDB – RS), PASTOR MANOEL FER-
REIRA (PTB – RJ). ................................................ 26805

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado FELIPE MAIA (DEM – RN).  ......... 26805

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GIOVANNI QUEIROZ (PDT – 
PA). ........................................................................ 26805

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado OTAVIO LEITE (PSDB – RJ). ........ 26806

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 26806

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e 
aprovação do parecer do Relator quanto ao aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de rele-
vância e urgência e de sua adequação financeira 
e orçamentária. ...................................................... 26806

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem) 
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análise do clima. .................................................... 26806

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e 
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relevância e urgência e de sua adequação finan-
ceira e orçamentária. ............................................. 26806

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e 
aprovação da Medida Provisória nº 461, de 2009 e 
da redação final. .................................................... 26806

Encaminhamento da matéria ao Senado 
Federal. ............................................................. 26809

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. Pela 
ordem) – Disponibilidade do Ministro da Integração 
Nacional, Geddel Vieira Lima, para esclarecimento 

da aplicação de recursos destinados ao atendimento 
às populações desabrigadas por enchentes. ........ 26809

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
AFONSO HAMM (PP – RS). ................................. 26809

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ANÍBAL GOMES (Bloco/
PMDB – CE) . ........................................................ 26809

PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela ordem) 
– Acerto das medidas adotadas pelo Ministro da In-
tegração Nacional, Geddel Vieira Lima, para acesso 
dos Estados aos recursos destinados ao atendimento 
das populações atingidas pelas enchentes.  .......... 26809

NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-
dem) – Realização, pela Câmara de Vereadores 
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, de 
audiência pública para debate das consequências 
do encerramento das atividades da Usina Terme-
létrica da AES.  ...................................................... 26809

AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem) – Re-
alização de teleconferência no âmbito dos Poderes 
Legislativos destinada à discussão dos preparativos 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Con-
gratulações às Capitais escolhidas para subsedes 
do evento, em especial Porto Alegre. .................... 26809

MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem) – Apelo à Advocacia-Geral da União de re-
solução da questão trabalhista dos ex-funcionários 
da Viação Aérea Riograndense S.A. – VARIG. ...... 26811

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ASDRUBAL BENTES 
(Bloco/PMDB – PA), GERALDO RESENDE (Bloco/
PMDB – MS). ......................................................... 26811

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
de sessão extraordinária para hoje, às 19h25min. 
Aviso ao Plenário sobre as matérias constantes na 
pauta da sessão..................................................... 26811

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados IVAN VALENTE (PSOL – SP), RICARDO 
BARROS (PP – PR), RONALDO CAIADO (DEM – 
GO), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF), 
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA), IVAN VA-
LENTE (PSOL – SP) , DUARTE NOGUEIRA (PSDB 
– SP), IVAN VALENTE (PSOL – SP), RICARDO 
BARROS (PP – PR), COLBERT MARTINS (Bloco/
PMDB – BA), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP), 
FERNANDO CORUJA (PPS – SC). ...................... 26812

VII – Encerramento
3 – ATA DA 136ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª 
LEGISLATURA, EM 3 DE JUNHO DE 2009.

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pela 

ordem) – Registro de voto proferido em sessão 
anterior. .................................................................. 26823
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RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem) 
– Solicitação aos Deputados de comparecimento 
ao plenário para votação de matérias de relevante 
interesse nacional. ................................................. 26823

IV – Breves Comunicações
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) – Ur-

gente inclusão na pauta da proposta de extensão 
do índice de reajuste do salário mínimo aos pro-
ventos de aposentados e pensionistas. Defesa de 
extinção do fator previdenciário. Apoio ao projeto 
de lei sobre a recuperação das perdas salariais 
dos trabalhadores aposentados. Contrariedade à 
proposta de emenda à Constituição a respeito dos 
precatórios. ............................................................ 26823

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados ao plenário para início da Ordem 
do Dia. ................................................................... 26824

JORGINHO MALULY (DEM – SP) – Conces-
são de audiência ao orador pelo Ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, para debate da proposta de 
reforma universitária. Anúncio da realização, pelo 
Congresso Nacional, de sessão solene pelo trans-
curso do 30º aniversário de fundação do Sindicato 
das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 
de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SE-
MESP. .................................................................... 26824

EDUARDO VALVERDE (PT – RO) – Reali-
zação, pela Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional, de au-
diência pública destinada ao debate de planos de 
desenvolvimento da região amazônica.  ................ 26824

FERNANDO FERRO (PT – PE) – Conveni-
ência de adiamento da apreciação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 524, de 2002, sobre a 
instituição do Fundo para a Revitalização Hidroam-
biental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
do Rio São Francisco. ............................................ 26824

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA) – 
Excelência da atuação do Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. Convocação dos Deputados do 
PMDB ao plenário. ................................................. 26825

PAULO PIMENTA (PT – RS) – Distorções 
no Programa de Financiamento Estudantil – FIES. 
Imediato encaminhamento à Casa, pelo Poder Exe-
cutivo, de proposta para solução do problema. ..... 26825

PRESIDENTE (Michel Temer) – Comunica-
ção ao Plenário sobre a retirada da pauta do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 12, de 2003, acerca 
do estabelecimento de normas para a cooperação 
entre a União Federal, Estados, Distrito Federal e 
Municípios no que diz respeito a proteção ao meio 
ambiente.  .............................................................. 26825

LUIZ COUTO (PT – PB) – Solidariedade à 
organização não governamental Viva Rio, diante 
do falecimento dos militantes Ana Carolina Rodri-
gues e Pablo Dreyfus, em decorrência da tragédia 
ocorrida com aeronave da empresa Air France no 
voo 447, trajeto Rio de Janeiro-Paris. .................... 26825

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO) 
– Responsabilidade do Governo do Estado de Goi-
ás pela não inclusão de Goiânia entre as Capitais 
escolhidas para subsede da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014. .................................................... 26826

BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE) – Baixa 
qualidade dos serviços de coleta de lixo realizados 
em Recife, Estado de Pernambuco. ...................... 26826

SANDRO MABEL (PR – GO) – Defesa da 
inclusão do Município de Aparecida de Goiânia, 
Estado de Goiás, no Programa Nacional de Segu-
rança Pública com Cidadania – PRONASCI. ........ 26827

FELIPE BORNIER (PHS – RJ) – Realização 
dos Jogos Jurídicos Estaduais de 2009 no Municí-
pio de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. . 26827

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA) – 
Maior participação das mulheres no cenário polí-
tico nacional. Importância da adoção de medidas 
de proteção à mulher. Assunção pela oradora da 
coordenação da bancada feminina da Casa. ........ 26828

VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ) – Infor-
mação aos consumidores sobre o correto procedi-
mento para a renegociação de dívidas. ................. 26829
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PRESIDENTE (Michel Temer) – Informação 

ao Plenário sobre a votação do Projeto de Lei Com-
plementar nº 12, de 2003, no dia 9 de junho de 
2009. ...................................................................... 26835

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela or-
dem) – Proposta à Presidência de manutenção do 
painel da sessão anterior. ...................................... 26835

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Cândido Vaccarezza. ............................ 26835

RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela ordem) 
– Informação à Presidência sobre o posicionamento 
do DEM para a votação de matérias constantes da 
pauta. ..................................................................... 26835

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e 
aprovação de requerimento de prorrogação de 
prazo para apresentação de emendas, por mais 5 
sessões, à Proposta de Emenda à Constituição nº 
28, de 2007, acerca da criação do Conselho Na-
cional dos Tribunais de Contas. ............................. 26835

PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 277-B, de 2008, que acrescenta § 3º ao art. 
76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para reduzir, anualmente, a partir do exercício 
de 2009, o percentual da Desvinculação de Receitas 
da União incidente sobre os recursos destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição Federal. .................. 26836

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem) – In-
dagação à Presidência sobre a votação de reque-
rimentos de urgência. ............................................ 26836

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado José Genoíno. ....................................... 26836
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JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem) – So-
licitação aos Parlamentares do PT de permanência 
no plenário. ............................................................ 26836

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB 
– RN. Pela ordem) – Convocação dos Parlamenta-
res do PMDB ao plenário. ...................................... 26836

Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. 
Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE). .. 26836

WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem) – 
Convocação dos Parlamentares do PDT ao plenário. . 26837

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados FERNANDO CORUJA (PPS 
– SC), IVAN VALENTE (PSOL – SP), EDUARDO 
VALVERDE (PT – RO), CHICO ALENCAR (PSOL 
– RJ), MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS), CARLOS 
ABICALIL (PT – MT). ............................................. 26837

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de encerramento da discussão da 
matéria. .................................................................. 26842

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB – SP). ............................................................ 26842

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem) – 
Conveniência de votação da matéria. .................... 26843

Usou da palavra para encaminhamento 
da votação o Sr. Deputado RONALDO CAIADO 
(DEM – GO). ................................................... 26843

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO ROCHA 
LOURES (Bloco/PMDB – PR). .............................. 26843

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 
ordem) – Posicionamento do orador contrário ao 
encerramento da discussão da matéria. ................ 26844

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
do requerimento. .................................................... 26844

Encerramento da discussão. ........................ 26844
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 

requerimento de adiamento da votação da matéria 
por duas sessões. .................................................. 26844

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB – SP). ............................................................ 26844

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela or-
dem) – Retirada do requerimento de adiamanto da 
votação da matéria. ............................................... 26844

Usaram da palavra para orientação das respec-
tivas bancadas os Srs. Deputados CÂNDIDO VACCA-
REZZA (PT – SP), RONALDO CAIADO (DEM – GO), 
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA). ................. 26844

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), COLBERT 
MARTINS (Bloco/PMDB – BA), JOSÉ GENOÍNO 
(PT – SP). .............................................................. 26844

PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB 
– GO. Pela ordem) – Convocação dos Deputados 
do PSDB ao plenário.  ........................................... 26845

RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem) – Convocação dos Deputados 
do PMDB ao plenário.  ........................................... 26845

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA). ................. 26845

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem) – Indagação à Presidência sobre o núme-
ro de requerimentos de destaques pendentes de 
votação. ................................................................. 26845

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. ............................. 26845

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. Pela 
ordem) – Indagação à Presidência sobre a autoria 
dos requerimentos de destaques. ......................... 26845

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Colbert Martins.  .................................... 26845

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados REGINALDO LOPES (PT – MG), JOSÉ 
GENOÍNO (PT – SP). ............................................ 26846

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação do 
substitutivo adotado pela Comissão Especial à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 277, de 2008, 
em primeiro turno, ressalvados os destaques. ...... 26846

REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados do PT ao plenário.  26847

RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem) – Convocação dos Deputados 
do PMDB ao plenário.  ........................................... 26847

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem) – Pedido à Presidência de garantia da palavra 
ao orador. ............................................................... 26847
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I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 Horas e 5 Mniutos)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dis-

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

à leitura do expediente.
O SR. ALBANO FRANCO, servindo como 1º 

Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 342, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

Aviso nº 303/2009 – C. Civil

Memorando de Entendimento entre o 
Governo da República Federativa do Brasil, 
o Governo da República da Índia e o Go-
verno da República da África do Sul sobre 
Facilitação Comercial para Padronizações, 
Regulações Técnicas e Avaliação de Con-
formidade, concluído em Nova Delhi, em 15 
de outubro de 2008.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Memorando de Entendimento entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil, o Governo da República da 

Índia e o Governo da República da África do Sul sobre 
Facilitação Comercial para Padronizações, Regulações 
Técnicas e Avaliação de Conformidade, concluído em 
Nova Delhi, em 15 de outubro de 2008.

Brasília, 20 de maio de 2009.

EM No 00079 MRE – PAIN-IBAS 

Brasília, 12 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo texto do Memorando de Entendimento 
entre Brasil, Índia e África do Sul sobre Facilitação Co-
mercial para Padronizações, Regulações Técnicas e 
Avaliação de Conformidade, concluído em Nova Delhi, 
em 15 de outubro de 2008, por ocasião da III Cúpula 
de Chefes de Estado/Governo do Fórum de Diálogo 
Índia, Brasil e África do Sul (IBAS).

2. O referido instrumento destina-se a promover 
a cooperação no campo de procedimentos de padro-
nizações, regulações técnicas e avaliação de confor-
midade, com o objetivo de identificar, prevenir e elimi-
nar barreiras comerciais desnecessárias nos termos 
do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da 
Organização Mundial do Comércio.

3. Para que tal meta seja atingida, estão previs-
tas no Memorando de Entendimento (a) a troca de in-
formações e experiências por diversos meios, como a 
disponibilização de informações no sítio eletrônico do 
IBAS; (b) identificação, inclusive com a participação 
da comunidade empresarial dos países, de setores 
de interesse comum e potencial; e (c) cooperação en-
tre as autoridades que regulam o comércio de bens e 
entre as organizações de padronização e metrologia 
e órgãos de acreditação dos três países. 

4. De modo a dar cumprimento ao instrumento 
em apreço, dever-se-á contar com os órgãos com-
petentes pela matéria em cada país. No caso do 
Brasil, tais instituições são a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO). Ambas se manifestaram favoravelmen-
te ao texto. 

SEÇÃO I

Ata da 134ª Sessão, Solene, Matutina,  
3 de junho de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Colbert Martins, Albano Franco,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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5. A adoção do ME sobre Facilitação Comercial 
para Padronizações, Regulações Técnicas e Avaliação 
de Conformidade é de fundamental importância para a 
continuidade do crescimento nas relações comerciais 
entre Brasil, Índia e África do Sul. 

6. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Memorando 
de Entendimento.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O  
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL, O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA

DA ÁFRICA DO SUL SOBRE FACILITAÇÃO  
COMERCIAL PARA PADRONIZAÇÕES,  

REGULAÇÕES TÉCNICAS E AVALIAÇÃO  
DE CONFORMIDADE

O Governo da República Federativa do Brasil, o 
Governo da República da Índia e o Governo da Re-
pública da África do Sul (doravante denominados em 
conjunto “Partes” e no singular “Parte”),

Observando o Plano de Ação entre Índia, Brasil 
e África do Sul (doravante denominado “IBAS”) sobre 
Facilitação Comercial para Padronizações, Regulações 
Técnicas e Avaliação de Conformidade, celebrado em 
13 de setembro de 2006;

Respeitando os direitos e obrigações previstos 
no Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da 
Organização Mundial do Comércio (doravante deno-
minado “BTC”); 

Reconhecendo a importância da cooperação 
no campo de padronizações, regulações técnicas e 
avaliação de conformidade para identificar, prevenir e 
eliminar barreiras técnicas para o comércio com vistas 
a aumentar o fluxo de comércio mútuo;

Confirmando a Declaração de 15 de outubro, 
2007, para facilitar a implementação do Plano de Ação 
resultante do encontro do Sub-Grupo de Trabalho sobre 
Facilitação Comercial em Padronizações, Regulações 
Técnicas e Avaliação de Conformidade;

Recordando o objetivo enunciado pelos Chefes 
de Governo dos três países para aumentar o comér-
cio intra-IBAS;

Desejosos de concluir um Memorando de Enten-
dimento,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1 
Objetivos

Este Memorando de Entendimento é destinado a 
estabelecer um mecanismo de trabalho e uma agenda 
de trabalho para as Partes cooperarem no campo de 
procedimentos de padronizações, regulações técnicas 
e avaliação de conformidade, a fim de facilitar e ampliar 
o comércio de bens a partir da identificação, prevenção 
e eliminação de barreiras comerciais desnecessárias 
nos termos do Acordo BTC.

ARTIGO 2 
Troca de Informações e Experiências

As Partes, em consonância com suas respectivas 
legislações internas, trocarão informações e experiên-
cias por meio da:

a) disponibilização de informações no 
sítio eletrônico do IBAS sobre regulações téc-
nicas existentes e requisitos e procedimentos 
para avaliação de conformidade;

b) partilha de experiências sobre o forta-
lecimento da notificação do BCT e dos pontos 
de avaliação;

c) criação de ajustes para compartilhar 
conhecimentos especializados, incluindo trei-
namento apropriado para a melhoria da com-
petência técnica dos órgãos pertinentes de pa-
dronização e de avaliação de conformidade;

d) adoção, quando apropriada, de tra-
tamentos comuns de práticas de regulação 
técnica, incluindo transparência, consulta, ne-
cessidade e proporcionalidade, o uso de pa-
drões internacionais, requerimentos de ava-
liação de conformidade, uso do cálculo de 
risco e de impacto, execução e fiscalização 
do mercado; e

e) identificação e implementação de me-
canismos apropriados, de acordo com o Acordo 
BTC, para assuntos específicos ou setores de 
interesse das Partes. 

ARTIGO 3 
Intervenções em Setores Específicos

As Partes, em consonância com suas respectivas 
legislações, deverão:

identificar e organizar intervenções em setores 
específicos com relação a regulações técnicas e ava-
liação de conformidade com vistas a facilitar o enten-
dimento e o acesso aos seus respectivos mercados, 
levando em conta setores estratégicos de comércio, 
inclusive produtos prioritários; e 
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incluir a comunidade empresarial dos países do 
IBAS para identificar setores de interesse comum e 
potencial. 

ARTIGO 4 
Cooperação

As Partes, em consonância com suas respectivas 
legislações, deverão:

a) identificar pontos focais brasileiros, 
indianos e sul-africanos nas organizações de 
acreditação, padronização e metrologia e ór-
gãos de regulação técnica; 

b) estabelecer a cooperação entre as au-
toridades brasileiras, indianas e sul-africanas 
que regulam o comércio de bens e concordar 
com um programa de cooperação para o forta-
lecimento do diálogo entre esses órgãos; e

c) estabelecer e fortalecer a cooperação 
entre as organizações brasileiras, indianas e 
sul-africanas de padronização e metrologia, ór-
gãos de acreditação, bem como acordar sobre 
um programa de cooperação para o fortaleci-
mento do diálogo entre esses órgãos. 

ARTIGO 5 
Fortalecimento da Confiança para  

Soluções de Comum Acordo

As Partes, em consonância com suas respecti-
vas legislações, deverão fortalecer a confiança para 
soluções de comum acordo por meio da:

a) intensificação da colaboração, com 
vista a facilitar o acesso aos seus respecti-
vos mercados, aumentando o conhecimento 
e entendimento mútuos de seus respecti-
vos sistemas no campo de regulamentos 
técnicos, padronizações, metrologia, acre-
ditação e procedimentos de avaliação de 
conformidade;

b) promoção da colaboração entre orga-
nizações responsáveis por testes, certificações 
e inspeções; e

c) consideração da negociação de acor-
dos de reconhecimento recíproco em setores 
de interesse econômico mútuo. 

ARTIGO 6 
Harmonização de Padrões

As Partes, em consonância com suas respectivas 
legislações, deverão: 

fazer esforços para adotar padrões e pro-
cedimentos de avaliação de conformidade in-
ternacionais em áreas de interesse mútuo; e

analisar a possibilidade de formular uma 
posição comum e se auxiliarem em ativida-
des de implementação de padrões interna-
cionais.

ARTIGO 7 
Implementação

As Partes, em consonância com suas respectivas 
legislações, deverão:

esforçar-se para desenvolver planos de 
trabalho para o cumprimento dos compromis-
sos acordados no presente Memorando de 
Entendimento; e

envolver os representantes das entida-
des e autoridades responsáveis pela sua im-
plementação conforme o Anexo I. 

ARTIGO 8 
Resolução de Disputas

Qualquer disputa relativa à interpretação e im-
plementação deste Memorando de Entendimento será 
resolvida amigavelmente por consultas ou negociações 
entre as Partes. 

ARTIGO 9 
Emendas

O Memorando de Entendimento pode ser revi-
sado, emendado ou aditado por consenso mútuo das 
Partes por via diplomática. As emendas entrarão em 
vigor na data de recebimento da última Nota oficial 
de resposta.

ARTIGO 10 
Entrada em Vigor, Vigência e Término

1. O Memorando de Entendimento entrará em 
vigor na data em que cada uma das Partes notificar 
às outras, por escrito e por via diplomática, o cumpri-
mento dos requisitos constitucionais necessários para 
sua implementação. A data de entrada em vigor será 
a data da última notificação.

2. O presente Memorando de Entendimento terá 
vigência de cinco (5) anos e será automaticamente 
prorrogado por igual período sucessivo de cinco (5) 
anos. 

3. Qualquer uma das Partes poderá denunciar 
o presente Memorando de Entendimento por via di-
plomática. A denúncia surtirá efeito noventa (90) dias 
após a data da notificação às outras Partes.

Em fé do que, os signatários, estando devida-
mente autorizados pelos seus respectivos Governos, 
firmaram o presente Memorando de Entendimento, 
em três originais em português, hindi e inglês, sendo 
todos os textos igualmente autênticos. Em caso de 
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qualquer divergência de interpretação, prevalecerá a 
versão em inglês. 

Feito em Nova Delhi, 15 de outubro de 2008. 
– Pelo Governo da República Federativa do Brasil, 
Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores, 
Pelo Governo da República da Índia, Pranab Muker-
jee, Ministro das Relações Exteriores pelo Governo da 
República da África do Sul, M. B. Mpahlwa, Ministro 
do Comércio e da Indústria.

ANEXO I 
(referir Artigo 7)

Lista Ilustrativa de Entidades e Autoridades 
A. Organismos Nacionais de Padronização
ABNT – Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas 
Enderço: SCS – Q.1 – Ed. Central, sala 401 
CEP 70304-900 – Brasília/DF 
Telefone: (55 61) 3223-5590 Fax (55 61) 3223-

5710 
e-mail: atendimento.df@abnt.org.br
Bureau of Indian Standards (BIS)
Manak Bhavan,
9 Bahadur Shah Marg,
New Delhi-11002 – India 
Telefone: +(91 11) 232 30 342 / +(91 11) 232 

31 082 
Fax: + (91 11) 232 39 399 
Sítio: http://www.bis.org.in 
E-mail: info@bis.org.in 
South African Bureau of Standards (SABS)
Pessoa para contato: Dr Geoff Visser
1 Dr Lategan Road
Groenkloof
Pretoria, 0001
Tel: +27 12 428 7911
Fax: +27 12 344 1568
E-mail: vissergr@sabs.co.za
B. Organismos Nacionais de Acreditação

INMETRO 
Instituto Nacional de Metrologia,  

Normalização e Qualidade Industrial 

CAINT– INMETRO – Coordenação Geral de Ar-
ticulação Internacional

Rua Santa Alexandrina, 416 – 5º andar 
Rio Comprido – RJ – CEP. 20261-232 
Telefone: (55 21) 2563-2787 (2817) 
Fax: (55 21) 2502-6542 
http://www.inmetro.gov.br
National Accreditation Board for Testing, Calibra-

tion & Medical Laboratories (NABL)
3rd Floor, NISCAIR Building 

14, Satsang Vihar Marg, New Mehrauli Road,
New Delhi – 110067 (India)
Tel.: 91–11–26529718 – 20, 26526864
Fax: 91–11–26529716
E-mail: info@nabl-india.org
National Accreditation Board for Certification Bod-

ies Quality Council of India (para inspeção e certifi-
cação)

Institution of Engineers Building, 
2nd Floor, Bahadur Shah Zafar Marg 
New Delhi – 110002, 
India. Tel: 91-11-2337 9321, 2337 9260, 2337 

0567, 2337 8057 Fax: 91-11-2337 9621. 
Email: nabcb@qcin.org, info@qcin.org, nrbpt@

qcin.org, nabcb@qcin.org, nabh@qcin.org, info@rg 
South African National Accreditation System (SA-

NAS)
Pessoa para contato: Mike Peet
The dti Campus
77 Meitjies Street
Building G, Ground Floor
Sunnyside, 0132
Tel: +27 12 394 3760
Fax: +27 12 394 0526
E-mail: office@sanas.co.za, mikep@sanas.

co.za
C. Organismos Nacionais de Metrologia

INMETRO 
Instituto Nacional de Metrologia,  

Normalização e Qualidade Industrial 

CAINT-INMETRO – Coordenação Geral de Arti-
culação Internacional 

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 5º andar 
Rio Comprido – RJ – CEP. 20261-232 
Telefone: (55 21) 2563-2787 (2817) 
Fax: (55 21) 2502-6542 
http://www.inmetro.gov.br 
National Physical Laboratory, 
Dr. K.S. Krishnan Marg, 
New Delhi -110012, INDIA 
Telefone: 91-11-45609212, 91-11-25742610, 91-

11-25742611, 91-11-25742612
Fax: 91-11-45609310, 91-11-25726938
E-mail: root@nplindia.org or root@nplindia.er-

net.in
National Metrology Institute of South Africa 

(NMISA)
Pessoas para contato: Dr Wynand Louw, Donald 

Masuku
Private Bag X34, Lynnwood Ridge, Pretoria, 

0004
Meiring Naude Road, Brummeria, Pretoria
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Telefone: +27-12-841-4227, +27-12-841-3264, 
+27-12-841-4152

Fax: +27-12-841-2131, +27-12-841-3382
E-mail: wlouw@nmisa.org, hgreeff@nmisa.org, 

dmasuku@nmisa.org 
D. Pontos de Avaliação Nacional do BTC
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial 
Divisão de Superação de Barreiras Técnicas
Ponto Focal do Acordo BTC da OMC: Dr. Rogerio 

de Oliveira Corrêa, Chefe da Divisão de Superação de 
Barreiras Técnicas

CAINT– INMETRO 
Coordenação Geral de Articulação Internacional 

Rua Santa Alexandrina, 416 – 5º andar 
Rio Comprido – RJ – CEP. 20261-232 
Telefone: (55 21) 2563-2787 (2817) 
Fax: (55 21) 2502-6542
http://www.inmetro.gov.br
International Relations & Technical Information 

Services Department
WTO TBT ENQUIRY POINT
Bureau of Indian Standards,
Manak Bhavan,
9 Bahadur Shah Marg,
New Delhi-11002 – India 
Telefone: +(91 11) 232 30 342 / +(91 11) 232 

31 082 
Fax: + (91 11) 232 39 399 
Sítio: http://www.bis.org.in 
E-mail: info@bis.org.in
WTO TBT ENQUIRY POINT
South African Bureau of Standards
Pessoa para contato: Rene Heydenrych,
1 Dr Lategan Road, Groenkloof, Pretoria, 0001
Tel: +27 12 428 6666
Fax: +27 12 428 1568
E-mail: info@sabs.co.za, heydenr@sabs.co.za
E. Pontos de Notificação do BTC Nacional
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial 
Divisão de Superação de Barreiras Técnicas
Ponto Focal do Acordo BTC da OMC: Dr. Rogerio 

de Oliveira Corrêa, Chefe da Divisão de Superação de 
Barreiras Técnicas

CAINT– INMETRO 
Coordenação Geral de Articulação Internacional 

Rua Santa Alexandrina, 416 – 5º andar 
Rio Comprido – RJ – CEP. 20261-232 
Telefone: (55 21) 2563-2787 (2817) 
Fax: (55 21) 2502-6542

http://www.inmetro.gov.br
Director (SPS/TBT),
Trade Policy Division,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry,
Government of India,
Udyog Bhawan, New Delhi
India, Pin 110107,
Telefax: 0091-11-23063624,
Email: prashant.goyal@nic.in, or cc.sarkar@nic.in
Director( Market Access): Rudolf Brits
Intenational Trade and Economic Division
Department of Trade and Industry
South Africa
77 Meitjies Street, Sunnyside, Pretoria, 0002
Tel: +27 12 394 3064
E-mail: Rudolfb@thedti.gov.za 

MENSAGEM Nº 344, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

Aviso nº 305/2009 – C. Civil

Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
ca Togolesa sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Lomé, 
em 17 de março de 2009.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Togolesa 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Lomé, 
em 17 de março de 2009.

Brasília, 20 de maio de 2009.
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EM No 00138 MRE – PAIN-BRAS-TOGO

Brasília, 23 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Togo-
lesa sobre o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Con-
sular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em 
Lomé, em 17 de março de 2009.

2. O presente Acordo, semelhante aos assinados 
com mais de trinta países ao longo das duas últimas 
décadas, reflete a tendência atual de estender aos 
dependentes dos agentes das missões diplomáticas a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

3. Com efeito, proporcionar um espaço profissio-
nal próprio para dependentes de membros do serviço 
exterior, cônjuges em especial, que lhes possibilite 
o exercício de atividades outras que a mera função 
de acompanhamento de funcionário transferido para 
outro país, torna-se prática generalizada na vida in-
ternacional.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA TOGOLESA SOBRE O EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE REMUNERADA POR PARTE DE 
DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, 

CONSULAR, MILITAR, ADMINISTRATIVO  
E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil 
e O Governo da República Togolesa (doravante de-
nominados “Partes”), Tendo em vista o estágio parti-
cularmente avançado de entendimento entre os dois 
países; e No intuito de estabelecer novos mecanismos 
para o fortalecimento das suas relações diplomáticas, 
Acordaram o seguinte:

ARTIGO 1º 

Para fins deste Acordo, “pessoal diplomático, 
consular, militar, administrativo e técnico” significa 
qualquer empregado de uma das Partes, com exceção 
do pessoal de apoio, designado para exercer missão 
oficial em Missão diplomática, Repartição consular ou 
Missão junto a Organismo Internacional.

ARTIGO 2º 

Os dependentes do pessoal diplomático, consu-
lar, militar, administrativo e técnico de uma das Partes, 
designado para exercer missão oficial na outra como 
membro de Missão diplomática, de Repartição con-
sular ou de Missão Permanente perante Organização 
Internacional, sediada no Estado acreditado e por ele 
reconhecida, poderão ser autorizados a exercer ativi-
dade remunerada no território da Parte acreditada, em 
conformidade com o presente Acordo e com base no 
princípio da reciprocidade.

ARTIGO 3º 

Para fins deste Acordo, são considerados de-
pendentes:

a) cônjuge ou companheiro permanente;
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos, 

que estejam estudando em universidade ou 
centro de ensino superior reconhecido por 
cada Estado; e

d) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

ARTIGO 4º 

Qualquer dependente que deseje exercer ati-
vidade remunerada deverá solicitar, por escrito, via 
canais diplomáticos, autorização do Cerimonial do 
Ministério das Relações Exteriores da outra Parte. 
O pedido deverá incluir informação que comprove a 
condição de dependente da pessoa em questão e 
uma breve explanação sobre a atividade remunerada 
pretendida. Após verificar se a pessoa em questão 
se enquadra nas categorias definidas no presen-
te Acordo e após observar os dispositivos internos 
aplicáveis, o Cerimonial informará à Embaixada da 
outra Parte, por escrito e com a brevidade possível, 
que o dependente está autorizado a exercer ativida-
de remunerada. De modo semelhante, a Embaixada 
deverá informar o Cerimonial respectivo a respeito 
do término da atividade remunerada exercida pelo 
dependente, bem como submeter novo pedido na 
hipótese de o dependente decidir aceitar qualquer 
nova atividade remunerada.

ARTIGO 5O 

No caso em que o dependente autorizado a exer-
cer atividade remunerada gozar de imunidade de ju-
risdição no território do Estado acreditado conforme 
os Artigos 31 e 37 da Convenção de Viena sobre Re-
lações Diplomáticas, ou qualquer outro tratado inter-
nacional aplicável:
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a) fica acordado que tal dependente não 
gozará de imunidade de jurisdição civil e ad-
ministrativa no Estado acreditado, em ações 
contra ele iniciadas por atos diretamente re-
lacionados com o desempenho da referida 
atividade remunerada; e

b) fica acordado que o Estado acreditante 
considerará qualquer pedido do Estado acre-
ditado no sentido de renunciar à imunidade 
de jurisdição penal do dependente acusado 
de haver cometido delito criminal no decurso 
do exercício da referida atividade remunerada. 
Caso não haja a renúncia da imunidade e, na 
percepção do Estado acreditado, o caso seja 
considerado grave, o Estado acreditado pode-
rá solicitar a retirada do país do dependente 
em questão.

ARTIGO 6º 

1. A autorização para o exercício de atividade 
remunerada terminará tão logo cesse a condição de 
dependente do beneficiário da autorização, na data em 
que as obrigações contratuais tiverem sido cumpridas, 
ou, em qualquer hipótese, ao término da missão do 
indivíduo de quem a pessoa em questão é dependen-
te. O término da autorização levará em conta o prazo 
razoável do decurso previsto na Convenção de Viena 
sobre Relações Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, 
sem exceder três meses.

2. Qualquer contrato empregatício de que seja 
parte o dependente conterá cláusula dando conta de 
que o contrato cessará quando do término da autori-
zação para o exercício da atividade remunerada.

ARTIGO 7º 

A autorização para que um dependente exerça 
atividade remunerada, em conformidade com o pre-
sente Acordo, não concederá à pessoa em questão 
o direito de continuar no exercício da atividade remu-
nerada ou de residir no território da Parte acreditada, 
uma vez terminada a missão do indivíduo de quem a 
pessoa é dependente.

ARTIGO 8º 

Nada neste Acordo conferirá ao dependente o 
direito a emprego que, de acordo com a legislação 
da Parte acreditada, somente possa ser ocupado por 
nacional desse Estado, ou que afete a segurança na-
cional.

Artigo 9º 

Este Acordo não implicará o reconhecimento 
automático de títulos ou diplomas obtidos no exterior. 

Tal reconhecimento somente poderá ocorrer em con-
formidade com as normas em vigor que regulamen-
tam essas questões no território da Parte acreditada. 
No caso de profissões que requeiram qualificações 
especiais, o dependente deverá atender às mesmas 
exigências a que deve atender um nacional da Parte 
acreditada, candidato ao mesmo emprego.

ARTIGO 10

1. Os dependentes que exerçam atividade re-
munerada estarão sujeitos ao pagamento no territó-
rio da Parte acreditada de todos os impostos relativos 
à renda com fonte no país acreditado, nele auferida 
em decorrência do desempenho dessa atividade e de 
acordo com as leis tributárias desse país.

2. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada nos termos deste Acordo estarão sujeitos à le-
gislação de previdência social do Estado acreditado.

ARTIGO 11

1. Qualquer controvérsia que surja da interpreta-
ção ou execução deste Acordo será dirimida entre as 
Partes por via diplomática.

2. Este Acordo poderá ser emendado por troca 
de Notas diplomáticas. A entrada em vigor das emen-
das obedecerá ao mesmo processo disposto no Ar-
tigo 12.

ARTIGO 12

Este Acordo entrará em vigor trinta (30) dias após 
a data de recebimento da segunda notificação, pelas 
Partes, do cumprimento dos respectivos requisitos 
legais internos.

ARTIGO 13

Este Acordo permanecerá em vigor por um 
período indeterminado, e poderá ser denunciado 
caso qualquer uma das Partes notifique à outra, 
por escrito, via canais diplomáticos, da decisão de 
denunciar este Acordo. Neste caso, este Acordo 
deixará de ter efeito noventa (90) dias após a data 
de tal notificação.

Feito em Lomé, 17 de março de 2009, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português e francês, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos. – Pelo 
Governo da República Federativa do Brasil, Roberto 
Jaguaribe Gomes de Mattos, Subsecretário-Geral de 
Assuntos Políticos para África, Ásia, Oceania e Oriente 
Médio. – Pelo Governo da República Togolesa, Koffi 
Esaw, Ministro dos Negócios Exteriores e da Integra-
ção Regional.
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MENSAGEM Nº 345, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

Aviso nº 306/2009 – C. Civil

Acordo Entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Benim sobre o Exercício de Ativida-
de Remunerada por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Co-
tonou, em 13 de março de 2009.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo Entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República do Benim 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Mi-
litar, Administrativo e Técnico, celebrado em Cotonou, 
em 13 de março de 2009.

Brasília, 20 de maio de 2009.

EM No 140 MRE – PAIN-BRAS-BENI

Brasília, 23 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Benim sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado 
em Cotonou, em 13 de março de 2009.

2. O presente Acordo, semelhante aos assinados 
com mais de trinta países ao longo das duas últimas 
décadas, reflete a tendência atual de estender aos 
dependentes dos agentes das Missões diplomáticas a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

3. Proporcionar um espaço profissional próprio 
para dependentes de membros do serviço exterior, 
cônjuges em especial, que lhes possibilite o exercício 
de atividades outras que a mera função de acompa-

nhamento de funcionário transferido para outro país, 
tornou-se prática generalizada na vida internacional.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DO BENIM SOBRE O EXERCÍCIO  
DE ATIVIDADE REMUNERADA POR PARTE DE  
DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, 

CONSULAR, MILITAR, ADMINISTRATIVO  
E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Benim (doravante denomina-
dos as “Partes”), Considerando as relações de amiza-
de e cooperação entre os dois países; e Desejosos de 
implementar novos mecanismos para fortalecer suas 
relações diplomáticas, Acordaram o seguinte:

ARTIGO 1 
Da Terminologia

1. Para fins deste Acordo, “pessoal diplomático, 
consular, militar, administrativo e técnico” significa qual-
quer empregado de uma das Partes designado para 
exercer missão oficial em missão diplomática, repartição 
consular ou missão permanente junto a Organização 
Internacional, com exceção do pessoal de apoio.

2. Serão considerados dependentes do pessoal di-
plomático, consular, militar, administrativo e técnico:

a) cônjuge ou companheiro permanente, 
conforme a designação feita por cada Parte;

b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos 

que estudem em universidade ou estabeleci-
mento de ensino superior reconhecido pelas 
Partes; e

d) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

ARTIGO 2 
Do objeto

Os dependentes do pessoal diplomático, consular, 
militar, administrativo e técnico de qualquer das Partes, 
designado para exercer missão oficial na outra Parte 
como membro de missão diplomática, de repartição 
consular ou de missão permanente perante Organiza-
ção Internacional sediada no Estado acreditado e por 
ele reconhecida, serão autorizados a exercer atividade 
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remunerada no território da outra Parte, em conformi-
dade com o presente Acordo e com base no princípio 
da reciprocidade.

ARTIGO 3 
Da autorização e das formalidades

1. Qualquer dependente que deseje exercer ati-
vidade remunerada deverá apresentar, por escrito, 
por via diplomática, solicitação oficial ao Cerimonial 
do Ministério encarregado das relações exteriores da 
outra Parte. O pedido deverá incluir informação que 
comprove a condição de dependente do requerente, 
bem como breve descrição da atividade remunerada 
pretendida. 

2. O Cerimonial procederá à verificação neces-
sária e notificará à missão diplomática ou consular da 
outra Parte, por escrito e com a brevidade possível, 
se o dependente está autorizado a exercer a ativida-
de remunerada. 

3. A missão diplomática ou consular informará o 
Cerimonial do Estado acreditado a respeito do término 
da atividade remunerada exercida pelo dependente, 
bem como submeterá qualquer novo pedido caso o de-
pendente decida exercer nova atividade remunerada.

ARTIGO 4 
Das consequências da autorização

Caso o dependente autorizado a exercer atividade 
remunerada goze de imunidade de jurisdição no territó-
rio do Estado acreditado conforme os Artigos 31 e 37 
da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 
de 18 de abril de 1961 ou qualquer outro instrumento 
internacional aplicável:

o referido dependente não gozará de 
imunidade de jurisdição civil e administrativa 
no Estado acreditado, em ações contra ele 
iniciadas por atos relacionados com o desem-
penho da atividade remunerada; 

o Estado acreditante considerará qual-
quer pedido do Estado acreditado no sentido 
de renunciar à imunidade de jurisdição penal 
do dependente acusado de haver cometido 
delito criminal no decurso do exercício da ati-
vidade remunerada; e

se não houver a renúncia da imunidade 
e, na percepção do Estado acreditado, o caso 
seja considerado grave, o Estado acreditado 
poderá solicitar que o referido dependente 
seja retirado do país, em conformidade com 
os dispositivos da Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas de 18 de abril de 1961 
relativos à matéria.

ARTIGO 5 
Do fim da autorização

1. A autorização para o exercício de atividade remu-
nerada terminará tão logo cesse a condição de dependen-
te do beneficiário da autorização, na data do cumprimento 
das obrigações contratuais, ou, em qualquer hipótese, ao 
término da missão do indivíduo de quem a pessoa em 
questão é dependente. O término da autorização levará 
em conta o prazo razoável do decurso previsto na Con-
venção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de 
abril de 1961, sem exceder três meses.

2. Qualquer contrato empregatício de que seja 
parte o dependente conterá cláusula explicitando que 
o contrato cessará quando do término da autorização 
para o exercício da atividade remunerada.

ARTIGO 6 
De outras consequências da autorização

A autorização para que um dependente exerça 
atividade remunerada, em conformidade com o presen-
te Acordo, não concederá ao dependente o direito de 
continuar a exercer atividade remunerada ou de residir 
no território da outra Parte uma vez terminada a missão 
do indivíduo de quem a pessoa é dependente.

ARTIGO 7 
Do respeito às leis e regulamentos  

do Estado acreditado

1. Nenhuma disposição neste Acordo conferirá ao 
dependente o direito de exercer emprego que afete a 
segurança nacional ou que as leis e regulamentos do 
Estado acreditado reservem somente a seus nacionais. 

2. No caso de profissões que requeiram quali-
ficações especiais, o dependente deverá atender às 
mesmas exigências a que deve atender um nacional da 
outra Parte que seja candidato ao mesmo emprego.

ARTIGO 8 
Do reconhecimento de diplomas  

e títulos estrangeiros

Este Acordo não implicará o reconhecimento 
automático de títulos ou diplomas obtidos no exterior. 
Tal reconhecimento ocorrerá em conformidade com 
as leis e regulamentos relativos à matéria no território 
da outra Parte. 

ARTIGO 9 
Das obrigações fiscais e da previdência

1. Os dependentes autorizados a exercer ativi-
dade remunerada estarão sujeitos ao pagamento, no 
território da outra Parte, de todos os impostos relativos 
à renda com fonte no Estado acreditado, de acordo 
com as leis tributárias desse Estado.
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2. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada nos termos deste Acordo estarão sujeitos à le-
gislação de previdência social do Estado acreditado.

ARTIGO 10 
Da resolução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou 
execução deste Acordo será resolvida entre as Partes, 
por via diplomática.

ARTIGO 11 
Das emendas

O presente Acordo poderá ser emendado de co-
mum acordo entre as Partes, por troca de Notas Diplo-
máticas. As emendas entrarão em vigor conforme os 
procedimentos previstos no Artigo 12 deste Acordo.

ARTIGO 12 
Da entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) 
dias após a data da última notificação em que uma Par-

te informa a outra do cumprimento de seus requisitos 
internos necessários para a entrada em vigor.

Artigo 13 
Da denúncia

O presente Acordo terá vigência indeterminada. 
Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, noti-
ficar à outra, por escrito e por via diplomática, sua inten-
ção de denunciar o presente Acordo. A denúncia surtirá 
efeito noventa (90) dias após a data da notificação.

Feito em Cotonou, em 13 de março de 2009, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e 
francês, sendo todos os textos igualmente autênticos. 
– Pelo Governo da República Federativa do Brasil, 
Roberto Jaguaribe, Subsecretário-Geral Político para 
África, Ásia, Oceania e Oriente Médio. – Pelo Governo 
da República do Benin, Euloge Hinvi, Secretário-Geral 
Adjunto, interino, do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, da Integração Africana, da Francofonia e dos 
Beninenses no Exterior.
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Of. nº 480/2008-CN

Brasília, 28 de agosto de 2008

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou ao 

Senado Federal a Mensagem nº 104, de 2008-CN (nº 
614/2008, na origem), na qual comunica haver vetado 
parcialmente o Projeto de Lei do Congresso Nacional 
nº 1, de 2008, que “Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2009 
e dá outras providências”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Aviso nº 703 – C. Civil

Em 14 de agosto de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de 
Lei nº 1, de 2008-CN, que, com veto parcial, se conver-
teu na Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem nº 614

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcial-
mente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao 
interesse público, o Projeto de Lei nº 1, de 2008-CN, 
que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2009 e dá outras 
providências”.
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Ouvido, o Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão manifestou-se pelo veto aos seguintes 
dispositivos:

§ 1º do art. 4º

“Art. 4º ............................. .....................
...................................... ........................
§ 1º O Poder Executivo justificará, na 

mensagem que encaminhar o Projeto de Lei 
Orçamentária de 2009, o atendimento de ou-
tras despesas discricionárias em detrimento 
daquelas constantes do Anexo a que se refere 
o caput, admitindo-se que o faça apenas em 
razão de impossibilidade técnica ou legal.

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

Razões do veto

“O Poder Executivo encaminhou ao Con-
gresso Nacional, no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2009-PLDO-2009, a rela-
ção das prioridades e metas sem prejuízo da 
possibilidade de que outras ações pudessem 
ser orçadas no Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009– PLOA-2009, desde que houvesse 
disponibilidade de recursos para tal.

Ocorre que o Congresso Nacional, além 
de inserir nesse Anexo mais de trezentas ações, 
determinou que a inclusão, na Lei Orçamentá-
ria de 2009-LOA-2009, de programações não 
contempladas nesse Anexo somente será ad-
mitida quando houver impossibilidade técnica 
ou legal de orçar as programações constantes 
do referido Anexo.

Dessa forma, várias ações em andamen-
to somente poderão ser orçadas caso a LOA-
2009 contemple todas as ações do Anexo I 
do Autógrafo em análise, mesmo que o início 
da execução dessas ações não esteja previs-
to para o exercício de 2009. Evidentemente, 
não há disponibilidade de recursos para que 
todas as ações constantes do referido Anexo 
possam ser orçadas.

Como o cumprimento da parte final do § 
1º do art. 4º poderá acarretar a paralisação de 
ações em andamento, contrariando, inclusive, 
o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF, propõe-se veto ao dispo-
sitivo por ser contrário ao interesse público.”

Inciso VII do art. 11 e § 4º do art. 22

“Art. 11. .................................................
VII – medidas adotadas pelo Poder Exe-

cutivo para controlar e reduzir as despesas 

correntes primárias, classificadas como obri-
gatórias ou discricionárias, destacando-se, 
dentre elas, as com diárias, passagens, loco-
moção e publicidade;

..............................................................”
“Art. 22. .................................................
..............................................................”
§ 4º A despesa empenhada no exercício 

de 2009, relativa a publicidade, diária, passa-
gem e locomoção, no âmbito de cada Poder, 
não excederá a 90% (noventa por cento) dos 
valores empenhados no exercício de 2008.

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

Razões do veto

“O inciso VII do art. 11 do Autógrafo de-
termina que apenas o Poder Executivo explicite 
as medidas adotadas para reduzir as despesas 
primárias, com destaque para diárias, passa-
gens, locomoção e publicidade, o que cria uma 
diferenciação no tratamento entre os Poderes 
e o Ministério Público da União.

Por seu lado, a determinação de redução, 
em 2009, do montante das despesas com pu-
blicidade, diária, passagem e locomoção, no 
âmbito de cada Poder, em dez por cento em 
relação ao valor empenhado em 2008, não 
leva em consideração a necessidade de aten-
dimento de ações finalísticas, especialmente 
as de fiscalização, vigilância sanitária e epide-
miológica, defesa civil e policiamento.

Adicionalmente, também não foi excluído 
do montante empenhado em 2008 a sazonali-
dade relativa à realização das eleições muni-
cipais de 2008, no âmbito da Justiça Eleitoral, 
o que tomada a medida inócua no tocante ao 
Poder Judiciário.

Ademais, como não há disposição legal 
a respeito desse assunto neste exercício, o 
conhecimento antecipado da redução deter-
minada poderá, ao contrário do que se preten-
de, levar ao incremento dessas despesas em 
2008, resultando em letra morta a intenção 
preconizada.

Finalmente, no que concerne à publici-
dade, o § 4º do art. 22 confere à publicidade 
de utilidade pública o mesmo tratamento con-
ferido à publicidade institucional, sendo que a 
redução da primeira poderá colocar em risco 
a realização de campanhas publicitárias nas 
áreas de saúde, educação e segurança do trân-
sito, além de outras áreas, com risco de sérios 
prejuízos de informação à população.
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Essas razões demonstram a contrarie-
dade ao interesse público, motivo pelo qual 
se sugere oposição de veto aos referidos dis-
positivos.”

Inciso VIII do art. 11 e inciso XXXV do Anexo III

“Art. 11. ............. ....................................
....................... .......................................
VIII – avaliação do cumprimento das prin-

cipais metas sociais relativas a programas e 
ações, bem como as metas propostas no Pro-
jeto de Lei Orçamentária para 2009.”

“Anexo III – ............... ............................
............................ ..................................
XXXV – demonstrativo, por área de go-

verno, com a discriminação das principais 
metas sociais relativas a programas e ações, 
identificando os montantes financeiros e as 
respectivas metas físicas, quando disponí-
veis, observados nos exercícios de 2006 e 
2007, programados para 2008 e propostos 
para 2009;

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

Razões do veto

“A Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual 2008/2011, 
estabelece:

‘Art. 19. O Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional, até o dia 15 de setem-
bro de cada exercício, relatório de avaliação 
do Plano, que conterá:

I – avaliação do comportamento das va-
riáveis macroeconômicas que embasaram a 
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, 
as razões das discrepâncias verificadas entre 
os valores previstos e os realizados;

II – demonstrativo, na forma dos Anexos 
I e II desta Lei, contendo, para cada programa 
a execução física e orçamentária das ações 
orçamentárias nos exercícios de vigência des-
te Plano;

III – demonstrativo, por programa e por 
indicador, dos índices alcançados ao térmi-
no do exercício anterior e dos índices finais 
previstos;

IV – avaliação, por programa, da possibi-
lidade de alcance do índice final previsto para 
cada indicador e de cumprimento das metas, 
indicando, se for o caso, as medidas correti-
vas necessárias;

V – as estimativas das metas físicas e 
dos valores financeiros, para os três exercícios 

subseqüentes ao da proposta orçamentária 
enviada em 31 de agosto, das ações orçamen-
tárias constantes desta Lei e suas alterações, 
das novas ações orçamentárias previstas e das 
ações não-orçamentárias, inclusive as referi-
das nos artigos 22 e 23 desta Lei.’

 .......................................................  (...)’
Observe-se que os incisos II, III, IV e V 

já estabelecem para o Poder Executivo a obri-
gatoriedade do envio, anualmente, ao Poder 
Legislativo de um conjunto de informações que 
permitam a este último o acompanhamento e 
avaliação do cumprimento das metas esta-
belecidas para o conjunto das programações 
definidas no Plano Plurianual, contemplando: 
a execução física e orçamentária das ações 
para os exercícios já encerrados; demonstra-
tivo, por programa e por indicador, dos índices 
alcançados ao término do exercício anterior e 
dos índices finais previstos; avaliação, por pro-
grama, da possibilidade de alcance do índice 
final previsto para cada indicador e de cum-
primento de metas, com indicação das medi-
das conetivas necessárias; e as estimativas 
das metas físicas e valores financeiros não 
só para o exercício a que se refere a proposta 
orçamentária enviada em 31 de agosto mas 
também para os três subsequentes.

O envio desse conjunto de informações 
ao Congresso Nacional, bem como sua divul-
gação para a sociedade, tem como objetivo 
a prestação de contas por parte do Poder 
Executivo sobre a execução e os resultados 
alcançados pela ação de governo. Tem ain-
da o intuito de fornecer, ao Poder Legislativo, 
subsídios para o processo de avaliação da 
proposta orçamentária encaminhada apenas 
15 dias antes.

A Lei nº 11.653, de 2008, estabelece 
ainda que “O Plano Plurianual 2008-2011 or-
ganiza a atuação governamental em Progra-
mas orientados para o alcance dos objetivos 
estratégicos definidos para o período do Plano” 
(art. 2º e que “Os programas e ações deste 
Plano serão observados nas leis de diretrizes 
orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais 
e nas leis que as modifiquem’ (art. 3º).

Os programas finalísticos do Plano – 
aqueles nos quais, pela sua implementação, 
são ofertados bens e serviços diretamente à 
sociedade – são acompanhados de indicado-
res e de metas para seus índices ao final do 
Plano. No Plano também são estabelecidos 
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metas físicas e valores financeiros estimados 
para as ações que compõem os programas; 
metas e valores que são ajustados no Plano 
de acordo com o aprovado nas leis orçamen-
tárias anuais. As metas sociais a que se refere 
o inciso VIII do art. 11 e o item XXXV do Anexo 
III do Autógrafo estão assim contidas no Plano 
Plurianual 2008/2011.

Conclui-se, então, que o disposto no in-
ciso VIII do art. 11 e no inciso XXXV do Anexo 
III do Autógrafo contraria o interesse público, 
ao significar uma duplicidade de esforços por 
parte do Poder Executivo para encaminhamen-
to de informações que já estão contidas nos 
Relatórios Anuais de Avaliação do Plano Plu-
rianual 2008/2011 previstos na Lei nº 11.653, 
de 2008, motivo pelo qual propõe-se o veto 
dos dispositivos.’

§§ 3º e 4º do art. 13

“Art. 13. ................. ................................
........................... ...................................
§ 3º O Projeto de Lei Orçamentária de 

2009 e respectiva Lei consignarão recursos, 
no montante mínimo de 0,1% (um décimo por 
cento) da receita corrente líquida, destinados a 
constituição de reserva para atender a expan-
são das despesas obrigatórias de caráter con-
tinuado, considerada como despesa primária 
para efeito da apuração do resultado fiscal.

§ 4º A reserva constituída nos termos 
do § 3º deste artigo será considerada como 
compensação, durante o exercido financeiro de 
2009, pelo órgão técnico legislativo responsá-
vel pelo exame de adequação orçamentária e 
financeira dos projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional, conforme critérios previa-
mente fixados por esse órgão, que comunicará 
ao Poder Executivo as proposições que vierem 
a ser consideradas adequadas orçamentária 
e financeiramente, para fins de abertura do 
crédito adicional correspondente.”

Razões do veto

“A Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal – LRF, estabelece, no art. 17, as condições 
necessárias para que se promova a criação 
e/ou expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado. Em função do disposto 
nesse dispositivo legal, o Poder Executivo 
encaminha anualmente, no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, um anexo contendo 

o demonstrativo da margem de expansão das 
despesas obrigatórias. Dessa forma, não há 
sentido em se criar, previamente, reserva de 
dotações orçamentárias primárias específicas 
para a expansão e/ou criação de despesas 
obrigatórias de caráter continuado, diferente 
dos mecanismos estabelecidos na LRF.

Ademais, pela redação dada ao § 4º do 
art. 13, essa reserva só poderia ser utilizada 
pelo Poder Legislativo, caracterizando uma 
diferenciação no tratamento entre os Pode-
res, no que tange à observação do disposto 
no art. 17 da LRF.

Essas razões demonstram a contrarie-
dade ao interesse público, motivo pelo qual 
se sugere oposição de veto ao referido dis-
positivo.”

§ 5º do art. 56

“Art. 56. ................. ................................
........................... ...................................
§ 5º A modificação de que trata o inciso III 

deste artigo, no que se refere ao identificador 
de resultado primário 3, somente será permiti-
da quando envolver programações relativas ao 
FAC, observado o disposto no § 7º do art. 7º 
desta Lei, cabendo ao Poder Executivo man-
ter atualizado, na internet, o anexo específico 
de que trata o art. 3º desta Lei, vedada a alte-
ração do identificador de resultado primário 3 
quando a respectiva programação houver sido 
incluída pelo Congresso Nacional.

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

Razões do veto

“Conforme disposto no art. 3º do Autó-
grafo, o superávit primário estabelecido no art. 
2º pode ser reduzido em até R$15,6 bilhões 
para o atendimento da programação relativa ao 
Projeto Piloto de Investimentos Públicos – PPI. 
Essa programação, por sua vez, é identificada 
na lei orçamentária por meio do identificador de 
resultado primário 3 – RP 3. Tal possibilidade 
de dedução foi essencial para que o Governo 
Federal pudesse estabelecer uma agenda de 
investimentos públicos em infra-estrutura.

O PPI é composto por uma carteira de 
projetos cuja principal característica é a cons-
tituição de ativos que contribuirão para gerar 
resultados positivos no futuro, para o setor 
público e para a economia como um todo, 
superiores ao custo do endividamento de-
les decorrente. O próprio Autógrafo prevê o 
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encaminhamento pelo Poder Executivo dos 
‘Critérios utilizados para a discriminação, na 
programação de trabalho, do código identifica-
dor de resultado primário previsto no art. 7º, § 
4º, desta Lei’ (inciso I do Anexo III – Relação 
das Informações Complementares ao Projeto 
de Lei Orçamentária de 2009).

O art. 56, § 5º, veda a alteração de iden-
tificador de resultado primário nos casos em 
que a respectiva programação houver sido 
incluída pelo Congresso Nacional. Entretan-
to, pode ocorrer que programações propostas 
como PPI mostrem-se posteriormente não ade-
quadas aos critérios estabelecidos, fazendo-se 
necessário o seu ajuste.

A redação atual do dispositivo impedi-
ria que esse procedimento fosse realizado. 
Restaria apenas a alternativa de executar a 
programação com um identificador de resul-
tado primário incompatível com os critérios 
adotados para classificação como PPI, o que 
não é desejável, ou então não utilizar em igual 
montante a redução do superávit primário es-
tabelecida no referido art. 3º.

Dessa forma, a manutenção do disposi-
tivo poderia criar impossibilidade de aplicação 
do montante total de recursos estabelecido 
no art. 3º do Autógrafo, comprometendo-se 
a execução do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, cuja carteira de projetos 
a serem executados por intermédio do orça-
mento fiscal e da seguridade social é composta 
majoritariamente por programações classifica-
das como PPI.”

Inciso V do art. 72

“Art. 72. ................. ................................
........................... ...................................
V – contratadas e liquidadas, ainda que 

à conta de orçamento de exercício anterior, na 
forma do art. 63 da Lei nº 4.320, de 1964.

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

Razões do veto

“O caput do art. 72 estabelece quais as 
despesas que não serão objeto de limitação 
de empenho e movimentação financeira con-
forme disposto no art. 9º da Lei Complementar 
nº 101, de 2000. Dado o rol de despesas discri-
minadas nos incisos I a IV do referido art. 72, 
sobram apenas as despesas discricionárias, 
sob as quais incidiria o disposto no inciso V. 
Para as despesas discricionárias, a efetivação 

do empenho e sua posterior liquidação, em um 
dado exercício financeiro, ocorre apenas se 
existir limites de movimentação e empenho, 
disponibilizado pelo decreto de programação 
orçamentária e financeira de que trata o art. 
8º da referida Lei Complementar. Portanto não 
há como se falar em limitação de empenho de 
despesas já empenhadas e liquidadas.

Por outro lado, embora não esteja explí-
cito, o entendimento é o de que a expressão 
“movimentação financeira” constante do caput 
do art. 9º da LRF está associada e correspon-
de ao valor da limitação de empenho prevista 
nesse mesmo dispositivo.

Nesse sentido, o inciso V, incluído pelo 
Congresso Nacional, extrapola o objetivo do art. 
72, que é o de vedar a limitação de empenho e 
correspondente movimentação financeira das 
despesas nele relacionadas, uma vez que o 
dispositivo em análise refere-se a despesas 
que já foram empenhadas e liquidadas em 
exercícios anteriores.

Dessa forma, a manutenção do dispositivo 
poderia criar dúvidas sobre a operacionaliza-
ção do decreto de programação orçamentária 
e financeira, inclusive a necessidade de se 
proceder a novos empenhos de despesas já 
executadas, razão pela qual propõe veto a esse 
dispositivo por contrariar o interesse público.”

§ 5º do art. 95

 “Art. 95. ................ ................................
........................... ...................................
§ 5º É vedada a utilização de fontes de re-

ceita condicionada, no Projeto de Lei Orçamen-
tária para 2009, em despesas que constituam a 
programação dos Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e do Ministério Público da União, bem como 
em despesas obrigatórias, exceto naquelas que 
constituam o objeto de vinculação da receita.”

Razões do veto

“A vedação à utilização de fontes de re-
ceita condicionada no financiamento de des-
pesas obrigatórias justifica-se pelo caráter im-
positivo de execução de que se reveste essas 
despesas. Dessa forma, de modo a evitar que 
eventual não-aprovação da medida legislativa 
possa prejudicar sua realização, é recomendá-
vel que essas fontes não sejam destinadas à 
realização de tais despesas, exceto nos casos 
em que constituam o objeto da vinculação.
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Ocorre que, grande parte das despesas 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Mi-
nistério Público, não se revestem dessa carac-
terística, por serem justamente de execução 
não-obrigatória, sendo que, a sua inclusão na 
citada vedação, acaba por conferir às despesas 
desses Poderes e Órgão tratamento diferen-
ciado em relação àquelas de mesma natureza 
no âmbito do Poder Executivo.

Assim, entende-se que tal procedimento 
constitui ofensa direta ao princípio constitucio-
nal de separação e equilíbrio entre os Poderes, 
razão pela qual se propõe veto ao dispositivo 
em questão.”

Inciso II do § 2º do art. 108

“Art. 108............. ...................................
...................... ........................................
II – desembolsos, exclusivamente, me-

diante documento bancário, inclusive cheque 
nominativo, por meio do qual se faça o crédito 
na conta bancária de titularidade de fornecedor 
e prestador de serviços;

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

Razões do veto

“A redação do dispositivo constante do 
PLDO-2009, enviado ao Congresso Nacional, 
permitia que os pagamentos à conta de recur-
sos recebidos da União pudessem ser feitos 
aos fornecedores e prestadores de serviço 
mediante crédito em conta bancária ‘ou por 
outros meios que possam identificá-los’.

Essa última alternativa tinha por objetivo 
possibilitar que o pagamento a pequenos pres-
tadores de serviço em regiões de difícil acesso a 
estabelecimentos bancários pudesse ser realizado 
sem a exigência de crédito em conta bancária.

A exigência incluída no inciso II do § 2º do 
art. 108 do Autógrafo do PLDO-2009, no sentido 
de que todos os desembolsos efetuados sejam 
objeto de crédito na conta bancária de titulari-
dade do fornecedor ou prestador de serviços, 
inviabiliza a realização de despesas que são 
imprescindíveis, mas em cuja realização não 
tem como cumprir a exigência preconizada.

Assim, por colocar em risco o atendimen-
to da população em regiões de difícil acesso à 
rede bancária, sugere-se oposição de veto ao 
dispositivo em análise, sem prejuízo da con-
tinuidade da identificação, por outros meios, 
que não a via bancária, dos fornecedores e 
prestadores de serviço.”

§ 4º do art. 109

“Art. 109. ............ ........................... ........
........................... .............................. .....
§ 4º O Ministério do Planejamento, Or-

çamento e Gestão e a Caixa Econômica Fe-
deral adotarão as providências necessárias à 
complementação do Sinapi com os dados e 
as informações constantes das tabelas de que 
trata o § 3º deste artigo.

Razões do veto

“O dispositivo em análise ao não especifi-
car o tipo de providência que deve ser adotada 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para a complementação do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – Sinapi, gerido pela Caixa 
Econômica Federal, abre a possibilidade de 
que hajam as mais variadas interpretações 
sobre o assunto, inclusive de que essa par-
ticipação deve se dar mediante aporte dos 
recursos financeiros necessários a essa com-
plementação, e não apenas por meio de uma 
articulação institucional deste Ministério.

Destaque-se que apesar de haver o re-
conhecimento da importância do referido Sis-
tema, conforme consta do Acórdão do Tribunal 
de Contas da União nº 1.736/2007 – Plenário, 
de 30 de agosto de 2007, não há, técnica e 
legalmente, a possibilidade deste Ministério 
transferir recursos à Caixa Econômica Federal 
para custeio de um sistema de sua responsa-
bilidade por tratar-se de uma empresa estatal 
independente.

Diante do exposto, sugere-se oposição 
de veto a esse dispositivo.”

Ação 7M59000 constantes do Anexo I

“Anexo I –................ ........................ ......
............................ .......................... ........
“Programa 1457 – .......... .............. ........
........................... ........................... ........
Ação: 7M59000 – Construção da Ferrovia 

Norte-Sul – Trecho Belém/PA – Anápolis/GO.
................ ................................. ............”

Razões do Veto

“A ação em questão inexiste no Plano 
Plurianual 2008/2011, o que contraria o dis-
posto no art. 166, § 4º, da Constituição, que 
assim estabelece:

‘Art. 166. .. ............................ .................
....................... ................................ .......
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§ 4º As emendas ao projeto de lei de di-
retrizes orçamentárias não poderão ser apro-
vadas quando incompatíveis com o plano plu-
rianual.”

.............. ............................................ ....’
Por essa razão, propõe-se o veto por 

configurar inconstitucionalidade.”
Inciso XXXIII do Anexo III

“Anexo III – ................. ...................... ....
........................... ............................ .......
XXXIII – ações que integram o PPI e o 

PAC, no âmbito dos Orçamentos Fiscal, da Se-
guridade Social e de Investimento, por órgão, 
unidade orçamentária e subtítulo, constantes 
das leis orçamentárias de 2007 e 2008 e do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2009, demons-
trando-lhes o grau de execução orçamentária, 
financeira e física e apontando-lhes o prazo de 
conclusão estimado;

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

Razões do veto

“As informações requeridas pelo inciso 
XXXIII do Anexo III, por força dos dispositi-
vos da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, 
a seguir transcritos, já estão disponibilizadas 
nos Relatórios Anuais de Avaliação do Plano 
Plurianual e nos Relatórios Quadrimestrais 
do Programa de Aceleração do Crescimento 
– FAC, nos quais são relacionados dados, até 
o nível de subtítulo, sobre a execução física, 
orçamentária e financeira de cada empreen-
dimento desse Programa, o qual contempla 
as programações do PPI:

‘Art. 14. O Órgão Central de Planejamento 
e Orçamento Federal processará o cadastra-
mento dos empreendimentos do PAC e o moni-
toramento das execuções física, orçamentária 
e financeira de cada empreendimento.

 .........................................................(...)
§ 2º Caberá ao Poder Executivo enviar 

ao Congresso Nacional relatório quadrimestral 
com as ações e respectivas metas consolida-
das, bem como os resultados de implementa-
ção e execução de suas ações.’

‘Art. 19. O Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional, até o dia 15 de setem-
bro de cada exercício, relatório de avaliação 
do Plano, que conterá:

 .........................................................(...)
II – demonstrativo, na forma dos Anexos I e II 

desta Lei, contendo, para cada programa a execu-

ção física e orçamentária das ações orçamentárias 
nos exercícios de vigência deste Plano;

 .........................................................(...)
V – as estimativas das metas físicas e 

dos valores financeiros, para os três exercícios 
subsequentes ao da proposta orçamentária 
enviada em 31 de agosto, das ações orçamen-
tárias constantes desta Lei e suas alterações, 
das novas ações orçamentárias previstas e das 
ações não-orçamentárias, inclusive as referi-
das nos artigos 22 e 23 desta Lei.

 ........................................................ (...)’
Dessa forma, o disposto no inciso XX-

XIII do Anexo III contraria o interesse público, 
uma vez que a duplicidade de informações 
implicará maior esforço do Poder Executivo 
para encaminhamento de informações que já 
estão disponibilizadas nos Relatórios Anuais 
de Avaliação do Plano Plurianual e nos Rela-
tórios Quadrimestrais do PAC ao Congresso 
Nacional, razão pela qual se propõe veto a 
esse dispositivo.”

Inciso XXXVI do Anexo III

“Anexo III – .............. ..................... ........
......... ....................................... ..............
XXXVI – demonstrativo simplificado das 

medidas de compensação às renúncias de re-
ceita e ao aumento de despesa obrigatória de 
caráter continuado, em atendimento ao disposto 
no art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, explicitando os correspondentes atos 
legais ou normativos que os originaram.”

Razões do veto

“A emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2009 – PLDO 2009 encami-
nhado ao Congresso Nacional que acrescen-
tou o inciso XXXVI ao Anexo III determina a 
elaboração de demonstrativo simplificado com 
as medidas de compensação às renúncias de 
receitas e ao aumento das despesas obriga-
tórias de caráter continuado.

A emenda supracitada estabelece que 
seja elaborado relatório cujo conteúdo se en-
contra em outros anexos constantes na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e no Anexo de 
Informações Complementares ao Projeto de 
Lei Orçamentária de 2009. O anexo de renún-
cia de receita, por exemplo, está no Anexo IV, 
itens 10 e 11, do PLDO – 2009 e o anexo de 
margem de expansão de despesas obrigatórias 
é contemplado no inciso IV item 12.
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Além disso, o próprio Anexo de Informa-
ções Complementares prevê a elaboração de 
outros demonstrativos cujo conteúdo coincide 
com a demanda expressa no inciso em pauta. 
Ainda cabe lembrar que a Lei Complementar nº 
101, de 2000, estabelece que a concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de nature-
za tributária que implique renúncia de receita 
deverá atender a lei de diretrizes orçamentárias 
e ser compatível com a estimativa de receita 
da lei orçamentária ou estar acompanhada de 
medidas de compensação, no período men-
cionado no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. Essa última 
condição não precisa ser observada uma vez 
que a estimativa da Proposta de Lei Orça-
mentária é realizada com a suposição de um 
volume de renúncia de receita.

Ressalta-se ainda que a elaboração do 
demonstrativo previsto no inciso XXXVI do 
Anexo de Informações Complementares já 
esta contemplado em diversos outros incisos 
do mesmo documento. Portanto, a confecção 
desse documento adicional acrescente pouca 
informação relevante que justifique o dispen-
dioso esforço para a sua preparação.

Do exposto, sugere-se que o referido 
inciso seja vetado por contrariar o interesse 
público.”

Itens 5, 7 e 8 da Seção II do Anexo V

“Anexo V – ............................ ................
.............................. ................................
II) ...........................................................
5. Despesas relativas ao Programa de 

Prevenção e Combate à Violência contra a 
Mulher;

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

............ .................................. ................
7. Despesas direta e exclusivamente vol-

tadas à atenção de pessoas carentes com 
deficiência;

8. Despesas de capacitação e educação 
ambiental voltadas para a preservação e ges-
tão de recursos hídricos.”

Razões do veto

“A exclusão de quaisquer dotações orça-
mentárias do cálculo da base contingenciável 
traz grandes dificuldades para o gerenciamento 
das finanças públicas no tocante ao alcance 

da meta de resultado primário, notadamente 
em função da significativa participação das 
despesas obrigatórias no conjunto das des-
pesas primárias.

Além disso, à medida que se reduzem, 
nessa base, as despesas discricionárias do 
Poder Executivo, aumenta proporcionalmente 
a participação dos Poderes Legislativo e Judi-
ciário e do Ministério Público da União na limi-
tação de empenho, o que poderá prejudicar o 
desempenho de suas funções, uma vez que, 
de forma geral, suas dotações se destinam ao 
custeio de ações administrativas.

Há de se ressaltar que a não-exclusão 
de determinadas despesas da limitação de 
empenho não prejudica a sua execução, mas, 
ao contrário, cria condições para que o gestor 
possa, a qualquer tempo, redefinir as priorida-
des na execução de suas despesas, objetivan-
do otimizar os recursos disponíveis.

Nesse sentido, entende-se que ressalvar 
as despesas relacionadas da limitação de em-
penho contraria o interesse público.”

Também ouvido, o Ministério da Fazenda, além 
de ratificar o veto ao § 5º do art. 56, apresentou pro-
posição de veto aos seguintes dispositivos:

Inciso XXI do art. 12

“Art. 12. ............. ....................................
............................. .................................
XXI – à implantação e funcionamento 

do Banco de Desenvolvimento do Centro-
Oeste.

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

Razões do veto

“A criação de um banco regional espe-
cífico para o Centro-Oeste no momento atu-
al, cuja função seria a mesma exercida pelo 
Banco do Brasil, significaria elevado custo 
adicional para a União. A partilha da carteira 
de clientes do Centro-Oeste entre dois bancos 
reduziria o montante de recursos dos fundos 
que poderiam ser emprestados a outros em-
preendedores.

Cabe enfatizar, em relação à criação de 
um novo Banco, que a medida é sempre acom-
panhada por aumento da despesa de custeio 
e de capital, para permitir o funcionamento 
da nova administração. A criação desta nova 
despesa pública carece de eficiência porque 
o novo aparelho estatal, que inclui gastos com 
administração de pessoal e criação e manu-
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tenção de instalações, é montado para aten-
der a um número de clientes já atendido pelo 
Banco do Brasil. Vale ressaltar também o im-
pacto sobre os limites operacionais do Banco 
do Brasil decorrente da eventual retirada da 
fonte de recurso oriunda do FCO, bem como 
sobre o resultado primário do setor público, 
em virtude das despesas a serem efetuadas, 
tais como a aquisição de ativos físicos e con-
tratação de empregados.

Assim, o disposto no inciso XXI do art. 12 
é injustificável do ponto de vista da eficiência 
econômica, considerando que o Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Centro-Oeste 
– FCO tem sido operado de forma satisfatória, 
mediante uma estrutura física consolidada na 
sua região de atuação, e com impactos posi-
tivos e consolidados sob o aspecto social e 
econômico.”

Item 5 da alínea a do inciso XII do Anexo III

“Anexo III – ....................... ....................
........................... ...................................
XII – .................... ..................................
.......................... ....................................
a)........................ ...................................
.......................... ....................................
5. Receita de dividendos, discriminada 

por empresa, com a arrecadação estimada e 
a realizada nos exercícios de 2007 e 2008 e 
a estimada para 2009, indicando data de re-
colhimento, forma de pagamento, bem como 
os valores recolhidos à título de adiantamento, 
devendo o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão ao Presidente encaminhar à 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, 
da Constituição Federal, em 30 de setembro 
e em 30 de novembro de 2008, demonstrativo 
atualizado dessa receita;

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

Razões do veto

“Não há como ser encaminhada à referi-
da Comissão Mista informação acerca da data 
de recolhimento e forma de pagamento dos 
dividendos futuros, haja vista esse pagamento 
depender de decisão da administração e de 
deliberação da assembléia geral de cada em-
presa e o pagamento a título de adiantamento 
é uma faculdade concedida por estatutos so-
ciais, normalmente de instituições financeiras, 
ao Conselho de Administração.

Adicionalmente, vale ressaltar que a pre-
visão da receita de dividendos da União ela-
borada por este Ministério é realizada com 
base na expectativa do lucro das empresas, 
sendo que tais informações possuem caráter 
confidencial e acesso restrito, notadamente 
em se tratando de empresas de capital aberto, 
considerando-se o risco de eventual divulgação 
ao público, tendo-se ainda em conta que tais 
informações poderiam divergir das previsões 
realizadas pelas empresas, o que poderia ge-
rar grandes transtornos, com impacto direto no 
mercado acionário.

Por outro lado, o veto proposto não trará 
prejuízo ao encaminhamento rotineiro de infor-
mações acerca da estimativa do pagamento de 
dividendos e juros de capital próprio na forma 
que vêm sendo apresentada.”

Já a Controladoria-Geral da União suge-
riu veto ao seguinte dispositivo:

§ 3º do art. 22

“Art. 22. .............. ............................... ....
................... ....................................... ....
§ 3º A restrição prevista no inciso VIU 

deste artigo não se aplica ao servidor que se 
encontre em licença sem remuneração para 
tratar de interesse particular.

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

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
de 2009 e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao 
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, e na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as di-
retrizes orçamentárias da União para 2009, compre-
endendo:

I – as metas e prioridades da Adminis-
tração Pública Federal;

II – a estrutura e organização dos or-
çamentos;

III – as diretrizes para a elaboração e 
execução dos orçamentos da União e suas 
alterações;

IV – as disposições relativas à dívida 
pública federal;

V – as disposições relativas às despesas 
da União com pessoal e encargos sociais;
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VI – a política de aplicação dos recursos 
das agências financeiras oficiais de fomento;

VII – as disposições sobre alterações na 
legislação tributária;

VIII – as disposições sobre a fiscalização 
pelo Poder Legislativo e sobre as obras e ser-
viços com indícios de irregularidades graves;

IX – as disposições gerais.

CAPÍTULO I 
Das Metas e Prioridades da Administração  

Pública Federal

Art. 2º A elaboração e a aprovação do Projeto de 
Lei Orçamentária de 2009 e a execução da respectiva 
Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta 
de superávit primário, para o setor público consolida-
do, equivalente a 3,80% (três inteiros e oitenta centé-
simos por cento) do Produto Interno Bruto – PIB, sen-
do 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) 
para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) para o 
Programa de Dispêndios Globais, conforme demons-
trado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo 
IV desta Lei.

Parágrafo único. Poderá haver compensação entre 
as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social e para o Programa de Dispêndios 
Globais de que trata o art. II, inciso VI, desta Lei.

Art. 3º O superávit a que se refere o art. 2º desta 
Lei será reduzido em até R$15.567.000.000,00 (quin-
ze bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões de 
reais), para o atendimento da programação relativa ao 
Projeto Piloto de Investimentos Públicos – PPI, con-
forme detalhamento constante de anexo específico do 
projeto e da lei orçamentária, observado o disposto no 
§ 5º do art. 56 desta Lei.

Parágrafo único. O valor de que trata o caput 
deste artigo poderá ser acrescido do montante dos 
restos a pagar relativos a despesas cujo identificador 
de resultado primário seja “3”.

Art. 4º As prioridades e metas físicas da Admi-
nistração Pública Federal para o exercício de 2009, 
atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal da União e as de funcionamento 
dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações 
relativas ao Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC e ao PPI, bem como àquelas constantes do 
Anexo I desta Lei, especialmente as que promovam 
a igualdade de gênero e étnico-racial ou atendam a 
pessoas com deficiência, as quais terão precedência 
na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orça-

mentária de 2009, não se constituindo, todavia, em 
limite à programação da despesa.

§ 1º O Poder Executivo justificará, na 
mensagem que encaminhar o Projeto de Lei 
Orçamentária de 2009, o atendimento de ou-
tras despesas discricionárias em detrimento 
daquelas constantes do Anexo a que se refere 
o caput, admitindo-se que o faça apenas em 
razão de impossibilidade técnica ou legal.

§ 2º Fica vedada a adoção, pelo Poder 
Executivo, durante a execução orçamentária, 
de categorias de prioridades que não estejam 
contempladas nesta Lei.

§ 3º Em caso de necessidade de limita-
ção de empenho e movimentação financeira, 
os órgãos e as entidades da Administração 
Pública Federal deverão ressalvar, sempre 
que possível, as ações que constituam me-
tas e prioridades estabelecidas nos termos 
deste artigo.

§ 4º As metas e as prioridades da Ad-
ministração Pública Federal devem refletir, a 
todo tempo, os objetivos da política econô-
mica governamental, especialmente aqueles 
que integram o cenário em que se baseiam 
as metas fiscais.

CAPÍTULO II 
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organi-
zação da ação governamental visando à con-
cretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos no 
plano plurianual;

II – atividade, um instrumento de progra-
mação para alcançar o objetivo de um progra-
ma, envolvendo um conjunto de operações que 
se realizam de modo contínuo e permanente, 
das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo;

III – projeto, um instrumento de programa-
ção para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, limita-
das no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoa-
mento da ação de governo;

IV – operação especial, as despesas que 
não contribuem para a manutenção, expansão 
ou aperfeiçoamento das ações de governo 
federal, das quais não resulta um produto, e 
não gera contraprestação direta sob a forma 
de bens ou serviços;
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V – subtítulo, o menor nível de categoria 
de programação, sendo utilizado, especial-
mente, para especificar a localização física 
da ação;

VI – unidade orçamentária, o menor nível 
da classificação institucional, agrupada em ór-
gãos orçamentários, entendidos estes como os 
de maior nível da classificação institucional;

VII – concedente, o órgão ou a entidade 
da Administração Pública Federal direta ou 
indireta responsável pela transferência de re-
cursos financeiros, inclusive os decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários;

VIII – convenente, o órgão ou a entidade 
da Administração Pública direta ou indireta dos 
governos federal, estaduais, municipais ou do 
Distrito Federal e as entidades privadas, com 
os quais a Administração Federal pactue a 
transferência de recursos financeiros;

IX – descentralização de créditos orça-
mentários, a transferência de créditos cons-
tantes da Lei Orçamentária ou de créditos 
adicionais, desde que no âmbito do mesmo 
órgão ou entidade ou entre estes, observado 
o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

§ 1º As categorias de programação de 
que trata esta Lei serão identificadas no Pro-
jeto de Lei Orçamentária de 2009 e na res-
pectiva Lei, bem como nos créditos adicionais, 
por programas e respectivos projetos, ativi-
dades ou operações especiais desdobrados 
em subtítulos, com indicação, quando for o 
caso, do produto, da unidade de medida e da 
meta física.

§ 2º O produto e a unidade de medida a 
que se refere o § 1º deverão ser os mesmos 
especificados para cada ação constante do 
Plano Plurianual 2008-2011.

§ 3º Ficam vedadas na especificação 
dos subtítulos:

I – alterações do produto e da finalida-
de da ação;

II – referências a mais de uma localida-
de, área geográfica ou beneficiário, se deter-
minados.

§ 4º A meta física deve ser indicada em 
nível de subtítulo e agregada segundo o res-
pectivo projeto, atividade ou operação espe-
cial.

§ 5º Cada ação orçamentária, entendida 
como a atividade, o projeto ou a operação es-
pecial, deve identificar a função e a subfunção 
às quais se vincula.

§ 6º No projeto de Lei Orçamentária de 
2009, deve ser atribuído a cada subtítulo, para 
fins de processamento, um código seqüencial, 
que não constará da respectiva lei, devendo 
as modificações propostas nos termos do art. 
166, § 5º, da Constituição preservar os códigos 
sequenciais da proposta original.

§ 7º As atividades que ostentem a mes-
ma finalidade devem ser classificadas sob um 
único código, independentemente da unidade 
executora.

§ 8º O projeto deve constar de uma úni-
ca esfera orçamentária, sob um único pro-
grama.

§ 9º A subfunção, nível de agregação ime-
diatamente inferior à função, deverá evidenciar 
cada área da atuação governamental, mesmo 
que a atuação se dê mediante a transferência 
de recursos a entidade pública ou privada.

Art. 6º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social compreenderão a programação dos Poderes da 
União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive es-
peciais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, bem como das empresas públicas, socieda-
des de economia mista e demais entidades em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto e que dela recebam 
recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspon-
dente execução orçamentária e financeira, da receita 
e da despesa, ser registrada na modalidade total no 
Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI.

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo:
I – os fundos de incentivos fiscais, que 

figurarão exclusivamente como informações 
complementares ao Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2009;

II – conselho de fiscalização de profis-
são regulamentada, constituído sob a forma 
de autarquia; e

III – empresa pública ou sociedade de 
economia mista que receba recurso da União 
apenas em virtude de:

a) participação acionária;
b) fornecimento de bens ou prestação 

de serviços;
c) pagamento de empréstimos e finan-

ciamentos concedidos;
d) transferência para aplicação em pro-

gramas de financiamento, nos termos do dis-
posto nos arts. 159, inciso I, alínea c, e 239, 
§ 1º, da Constituição.
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§ 2º A empresa destinatária de recursos 
na forma prevista na alínea a do inciso III do § 
1º deste artigo deve divulgar, mensalmente, na 
internet, as informações relativas à execução 
das despesas do orçamento de investimen-
to, discriminando os valores autorizados e os 
executados, mensal e anualmente.

§ 3º As entidades constituídas sob a for-
ma de serviço social autônomo, destinatárias 
de contribuições dos empregadores, inciden-
tes sobre a folha de salários, deverão divulgar, 
pela internet, dados e informações acerca dos 
valores recebidos à conta das contribuições, 
bem como das aplicações efetuadas, discri-
minadas por finalidade e região.

Art. 7º Os Orçamentos Fiscal, da Segu-
ridade Social e de Investimento discriminarão 
a despesa por unidade orçamentária, deta-
lhada por categoria de programação em seu 
menor nível, com suas respectivas dotações, 
especificando a esfera orçamentária, o grupo 
de natureza de despesa, o identificador de re-
sultado primário, a modalidade de aplicação, o 
identificador de uso e a fonte de recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finali-
dade identificar se o orçamento é fiscal (F), da 
seguridade social (S) ou de investimento (I).

§ 2º Os grupos de natureza de despe-
sa (GND) constituem agregação de elemen-
tos de despesa de mesmas características 
quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir 
discriminados:

I – pessoal e encargos sociais (GND 1);
II – juros e encargos da dívida (GND 2);
III – outras despesas correntes (GND 3);
IV – investimentos (GND 4);
V – inversões financeiras, incluídas quais-

quer despesas referentes à constituição ou 
aumento de capital de empresas (GND 5);

VI – amortização da dívida (GND 6).
§ 3º A Reserva de Contingência, pre-

vista no art. 13 desta Lei, será classificada 
no GND 9.

§ 4º O identificador de resultado primá-
rio, de caráter indicativo, tem como finalida-
de auxiliar a apuração do resultado primário 
previsto no art. 2º desta Lei, devendo constar 
no Projeto de Lei Orçamentária de 2009 e na 
respectiva Lei em todos os grupos de nature-
za de despesa, identificando, de acordo com 
a metodologia de cálculo das necessidades 
de financiamento, cujo demonstrativo cons-
tará em anexo à Lei Orçamentária de 2009, 

nos termos do Anexo II, inciso XI, desta Lei, 
se a despesa é:

I – financeira (RP 0);
II – primária obrigatória, quando conste 

na Seção I do Anexo V desta Lei (RP 1);
III – primária discricionária, assim consi-

deradas aquelas não incluídas na Seção I do 
Anexo V desta Lei (RP 2);

IV – primária discricionária relativa ao 
PPI (RP 3);

V – Do Orçamento de Investimento das 
empresas estatais que não impacta o resulta-
do primário (RP 4).

§ 5º Nenhuma ação conterá, simultane-
amente, dotações destinadas a despesas fi-
nanceiras e primárias, ressalvada a Reserva 
de Contingência.

§ 6º Os subtítulos enquadrados no PPI 
integram o PAC e não poderão abranger do-
tações com identificador de resultado primário 
diferente de 3 (RP 3).

§ 7º As ações do PAC, integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
constarão do SIAFI, de forma que possibilite 
sua identificação durante a execução orça-
mentária.

§ 8º A modalidade de aplicação destina-
se a indicar se os recursos serão aplicados:

I – diretamente, pela unidade detentora 
do crédito orçamentário ou, mediante descen-
tralização de crédito orçamentário, por outro 
órgão ou entidade integrante do Orçamento 
Fiscal ou do da Seguridade Social;

II – indiretamente, mediante transferência 
financeira, por outras esferas de governo, seus 
órgãos, fundos ou entidades ou por entidades 
privadas sem fins lucrativos.

§ 9º A especificação da modalidade de 
que trata este artigo observará, no mínimo, o 
seguinte detalhamento:

I – governo estadual (MA 30);
II – administração municipal (MA 40);
III – entidade privada sem fins lucrativos 

(MA 50);
IV – consórcios públicos (MA 71);
V – aplicação direta (MA 90);
VI – aplicação direta decorrente de opera-

ção entre órgãos, fundos e entidades integran-
tes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social (MA 91).

§ 10. É vedado o empenho da despesa 
com modalidade de aplicação a definir.
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§ 11. Quando a operação a que se refere 
o inciso VI do § 9º deste artigo for identificada 
apenas na execução orçamentária, antes da 
emissão da nota de empenho, a unidade or-
çamentária procederá à troca da modalidade 
de aplicação na forma prevista no art. 56, § 
2º, desta Lei.

§ 12. O identificador de uso destina-se a 
indicar se os recursos compõem contrapartida 
nacional de empréstimos ou de doações, ou 
destinam-se a outras aplicações, constando 
da Lei Orçamentária de 2009 e dos créditos 
adicionais pelos seguintes dígitos, que antece-
derão o código das fontes de recursos:

I – recursos não destinados à contra-
partida (IU 0);

II – contrapartida de empréstimos do 
Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento – BIRD (IU 1);

III – contrapartida de empréstimos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID (IU 2);

IV – contrapartida de empréstimos por 
desempenho ou com enfoque setorial amplo 
(IU 3);

V – contrapartida de outros emprésti-
mos (IU 4);

VI – contrapartida de doações (IU 5).
§ 13. As fontes de recursos que corres-

ponderem às receitas provenientes de con-
cessão, de permissão e de utilização de re-
cursos hídricos de que trata o art. 22 da Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, constarão 
na Lei Orçamentária de 2009 com código pró-
prio que as identifiquem conforme a origem da 
receita, discriminando-se, no mínimo, aquelas 
decorrentes de concessão ou permissão nas 
áreas de telecomunicações, transportes, pe-
tróleo e eletricidade e de utilização de recur-
sos hídricos.

§ 14. As receitas serão escrituradas de 
forma que se identifique a arrecadação segun-
do as naturezas de receita, fontes de recursos 
e parcelas vinculadas à seguridade social.

Art. 8º Todo e qualquer crédito orçamentário deve 
ser consignado, diretamente, independentemente do 
grupo de natureza de despesa em que for classificado, 
à unidade orçamentária responsável pela execução 
das ações correspondentes, vedando-se a consigna-
ção de crédito a título de transferência a unidades or-
çamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social.

§ 1º A vedação contida no art. 167, inciso 
VI, da Constituição, não impede, no âmbito dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, a 
descentralização de créditos orçamentários 
para execução de ações de responsabilidade 
da unidade orçamentária descentralizadora.

§ 2º As operações entre órgãos, fundos 
e entidades previstas nos Orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social, ressalvado o disposto 
no § 1º deste artigo, serão executadas, obriga-
toriamente, por meio de empenho, liquidação 
e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 
17 de março de 1964, utilizando-se a modali-
dade de aplicação a que se refere o art. 7º, § 
9º, inciso VI, desta lei.

Art. 9º O Projeto de Lei Orçamentária de 2009 que 
o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional 
e a respectiva Lei serão constituídos de:

I – texto da lei;
II – quadros orçamentários consolidados, 

incluindo os complementos referenciados no 
art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964, 
conforme Anexo III desta Lei;

III – anexo dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, contendo:

a) receitas, discriminadas por natureza, 
identificando a fonte de recurso corresponden-
te a cada cota-parte de natureza de receita, o 
orçamento a que pertence e a sua natureza 
financeira (F) ou primária (P), observado o dis-
posto no art. 6º da Lei nº 4.320, de 1964;

b) despesas, discriminadas na forma 
prevista no art. 7º e nos demais dispositivos 
pertinentes desta Lei;

IV – discriminação da legislação da re-
ceita e da despesa, referente aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social;

V – anexo do Orçamento de Investimen-
to a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da 
Constituição, na forma definida nesta Lei.

§ 1º Os quadros orçamentários conso-
lidados e as informações complementares 
exigidos por esta Lei identificarão, logo abaixo 
do respectivo título, o dispositivo legal a que 
se referem.

§ 2º Observado o disposto no art. 96 des-
ta Lei, o Projeto de Lei Orçamentária de 2009 
e a respectiva Lei conterão anexo específico, 
com a relação dos subtítulos relativos a obras 
e serviços com indícios de irregularidades gra-
ves, com base nas informações encaminhadas 
pelo Tribunal de Contas da União.
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§ 3º Os anexos da despesa prevista no 
inciso III, alínea b, do caput deste artigo, de-
verão conter, no Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009, quadros-síntese por órgão e unidade 
orçamentária, discriminando os valores:

I – constantes da Lei Orçamentária de 
2007 e dos créditos adicionais;

II – empenhados no exercício de 2007;
III – constantes do Projeto de Lei Orça-

mentária de 2008;
IV – constantes da Lei Orçamentária de 

2008;
V – propostos para o exercício de 

2009.
§ 4º Na Lei Orçamentária de 2009, serão 

excluídos os valores a que se refere o inciso 
I do § 3º deste artigo e incluídos os valores 
aprovados para 2009.

§ 5º Os anexos do Projeto de Lei Orça-
mentária de 2009 e de seu Autógrafo, assim 
como da respectiva Lei, terão a mesma forma-
tação dos anexos da Lei Orçamentária de 2008, 
exceto pelas alterações previstas nesta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo encaminhará ao Con-
gresso Nacional até 15 (quinze) dias após o envio do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2009, inclusive em 
meio eletrônico, demonstrativos, elaborados a preços 
correntes, contendo as informações complementares 
relacionadas no Anexo III desta Lei.

Art. 11. A Mensagem que encaminhar o Projeto 
de Lei Orçamentária de 2009 conterá:

I – resumo da política econômica do País, 
análise da conjuntura econômica e atualização 
das informações de que trata o § 4º do art. 4º 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, com 
indicação do cenário macroeconômico para 
2009, e suas implicações sobre a Proposta 
Orçamentária de 2009;

II – resumo das políticas setoriais do 
Governo;

III – avaliação das necessidades de finan-
ciamento do Governo Central, compreendendo 
os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
explicitando receitas e despesas, bem como 
indicando os resultados primário e nominal 
implícitos no Projeto de Lei Orçamentária de 
2009, na Lei Orçamentária de 2008 e em sua 
reprogramação, e os realizados em 2007, de 
modo a evidenciar:

a) a metodologia de cálculo de todos os 
itens computados na avaliação das necessi-
dades de financiamento;

b) os parâmetros utilizados, informando, 
separadamente, as variáveis macroeconômicas 
de que trata o Anexo de Metas Fiscais referido 
no art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, em 2007 e suas projeções 
para 2008 e 2009;

IV – indicação do órgão que apurará os 
resultados primário e nominal, para fins de 
avaliação do cumprimento das metas;

V – justificativa da estimativa e da fixação, 
respectivamente, dos principais agregados da 
receita e da despesa;

VI – demonstrativo sintético, por empre-
sa, do Programa de Dispêndios Globais, in-
formando as fontes de financiamento, com o 
detalhamento mínimo igual ao estabelecido 
no art. 55, § 3º, desta Lei, bem como a previ-
são da sua respectiva aplicação, por grupo de 
natureza de despesa, e o resultado primário 
dessas empresas com a metodologia de apu-
ração do resultado;

VII – medidas adotadas pelo Poder Exe-
cutivo para controlar e reduzir as despesas 
correntes primárias, classificadas como obri-
gatórias ou discricionárias, destacando-se, 
dentre elas, as com diárias, passagens, loco-
moção e publicidade;

VIII – avaliação do cumprimento das prin-
cipais metas sociais relativas a programas e 
ações, bem como as metas propostas no Pro-
jeto de Lei Orçamentária para 2009.

Art. 12. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2009 
discriminarão, em categorias de programação espe-
cíficas, as dotações destinadas:

I – às ações descentralizadas de saúde e 
assistência social para cada Estado e respec-
tivos Municípios e para o Distrito Federal;

II – às ações de alimentação escolar para 
cada Estado e respectivos Municípios e para 
o Distrito Federal;

III – ao pagamento de benefícios do Re-
gime Geral de Previdência Social, para cada 
categoria de benefício;

IV – ao pagamento de benefícios previ-
denciários ao trabalhador rural;

V – às despesas com previdência com-
plementar;

VI – ao pagamento de benefícios men-
sais às pessoas portadoras de deficiência e 
aos idosos, em cumprimento ao disposto no 
art. 203, inciso V, da Constituição;
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VII – às despesas com auxílio-alimenta-
ção ou refeição, assistência pré-escolar, assis-
tência médica e odontológica e auxílio-trans-
porte, inclusive das entidades da Administração 
indireta que recebam recursos à conta dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VIII – à concessão de subvenções eco-
nômicas e subsídios;

IX – à participação em constituição ou 
aumento de capital de empresas;

X – ao atendimento das operações reali-
zadas no âmbito do Programa de Apoio à Re-
estruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e 
dos Municípios, bem como daquelas relativas 
à redução da presença do setor público nas 
atividades bancária e financeira, autorizadas 
até 5 de maio de 2000;

XI – ao pagamento de precatórios judiciá-
rios e de débitos judiciais periódicos vincendos, 
que constarão da programação das unidades 
orçamentárias responsáveis pelos débitos;

XII – ao cumprimento de débitos judi-
ciais transitados em julgado considerados de 
pequeno valor, incluídos os decorrentes dos 
Juizados Especiais Federais, que constarão 
da programação de trabalho dos respectivos 
tribunais, ou, no caso dos benefícios previden-
ciários, da programação do Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, aplicando-se, no 
caso de insuficiência orçamentária, o dispos-
to no art. 17 da Lei nº 10.259, de 12 de julho 
de 2001;

XIII – ao pagamento de assistência jurídi-
ca a pessoas carentes, nos termos do art. 12, § 
1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, art. 
3º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 
e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição;

XIV – às despesas com publicidade insti-
tucional e com publicidade de utilidade pública, 
inclusive quando a publicidade for produzida 
ou veiculada por órgão ou entidade integrante 
da Administração Pública Federal;

XV – à complementação da União ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação – Fundeb, nos termos 
da legislação vigente;

XVI – à concessão de qualquer vanta-
gem ou aumento de remuneração, inclusive 
decorrente de revisão geral dos servidores 
públicos civis e dos militares das Forças Ar-
madas, à criação de cargos, empregos e fun-
ções ou à alteração de estrutura de carreiras, 

que, no caso do Poder Executivo, constará 
do orçamento do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão;

XVII – ao auxilio financeiro aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para fomento das 
exportações;

XVIII – a transferências aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para compen-
sação das exportações, nos termos do art. 
91 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT;

XIX – ao pagamento de contribuições 
a Organismos Internacionais, nominalmente 
identificados;

XX – ao atendimento de despesas com 
tecnologia da informação, inclusive hardware, 
software e serviços;

XXI – à implantação e funcionamento 
do Banco de Desenvolvimento do Centro-
Oeste.

§ 1º O disposto no inciso VII deste artigo 
aplica-se, igualmente, aos órgãos e entidades 
que prestem, total ou parcialmente, os referi-
dos benefícios a seus militares e servidores 
públicos civis, e respectivos dependentes, por 
intermédio de serviços próprios.

§ 2º A inclusão de recursos na Lei Or-
çamentária de 2009 e em créditos adicionais 
para atender às despesas de que trata o inciso 
VII deste artigo fica condicionada à informa-
ção do número de beneficiados nas respec-
tivas metas.

§ 3º Na elaboração da Proposta Orça-
mentária de 2009,a Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios dará prioridade à implantação e 
à descentralização dos Juizados Especiais.

Art.13. A Reserva de Contingência, observado 
o inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 
2000, será constituída, exclusivamente, de recursos do 
Orçamento Fiscal, equivalendo, no Projeto de Lei Or-
çamentária de 2009,a no mínimo 2% (dois por cento) 
da receita corrente líquida e a 1% (um por cento) na 
Lei, sendo pelo menos metade da Reserva, no Projeto 
de Lei, considerada como despesa primária para efeito 
de apuração do resultado fiscal.

§ 1º Não será considerada, para os efeitos 
do caput deste artigo, a eventual reserva:

I – à conta de receitas próprias e vin-
culadas;

II – para atender programação ou neces-
sidade específica;
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III – para atender expansão de despe-
sa obrigatória de caráter continuado e para 
compensar medida de desoneração de receita 
não considerada na estimativa do projeto de 
lei orçamentária.

§ 2º As dotações propostas no Projeto 
de Lei Orçamentária para 2009, à conta de 
recursos a que se refere a alínea c do inciso 
II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e do art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de 
outubro de 1953, com redação dada pela Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1988, com o 
propósito de fiscalização e proteção das áreas 
produtoras de petróleo e gás natural, corres-
ponderão, pelo menos, ao montante autoriza-
do na Lei Orçamentária de 2008, acrescido de 
15% (quinze por cento), podendo o excedente 
constituir Reserva de Contingência a que se 
refere este artigo.

§ 3º O Projeto de Lei Orçamentária de 
2009 e respectiva Lei consignarão recursos, 
no montante mínimo de 0,1% (um décimo por 
cento) da receita corrente líquida, destinados à 
constituição de reserva para atender a expan-
são das despesas obrigatórias de caráter con-
tinuado, considerada como despesa primária 
para efeito da apuração do resultado fiscal.

§ 4º A reserva constituída nos termos do 
§ 3º deste artigo será considerada como com-
pensação, durante o exercício financeiro de 
2009, pelo órgão técnico legislativo responsá-
vel pelo exame de adequação orçamentária e 
financeira dos projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional, conforme critérios previa-
mente fixados por esse órgão, que comunicará 
ao Poder Executivo as proposições que vierem 
a ser consideradas adequadas orçamentária 
e financeiramente, para fins de abertura do 
crédito adicional correspondente.

Art.14. Os Poderes Legislativo e Judiciário e o 
Ministério Público da União encaminharão à Secretaria 
de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, por meio do Sistema Integrado de 
Dados Orçamentários – SIDOR, até 15 de agosto de 
2008, suas respectivas propostas orçamentárias, para 
fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009, observadas as disposições desta Lei.

§ 1º As propostas orçamentárias dos 
órgãos do Poder Judiciário e do Ministério 
Público da União, encaminhadas nos termos 
do caput deste artigo, deverão ser acompa-
nhadas de parecer do Conselho Nacional de 

Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, de que tratam os arts. 103-B e 130-A 
da Constituição, respectivamente, que consta-
rão das informações complementares previstas 
no art. 10 desta Lei.

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º 
deste artigo ao Supremo Tribunal Federal e 
ao Ministério Público Federal.

Art. 15. O Poder Executivo enviará ao Congres-
so Nacional o Projeto de Lei Orçamentária de 2009 
com sua despesa regionalizada e discriminada por 
elemento de despesa.

Art. 16. Até 24 (vinte e quatro) horas após o en-
caminhamento à sanção presidencial do autógrafo do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2009, o Poder Legis-
lativo enviará ao Poder Executivo, em meio magnético 
de processamento eletrônico, os dados e informações 
relativos ao autógrafo, indicando:

I – em relação a cada categoria de pro-
gramação e grupo de natureza de despesa 
do projeto original, o total dos acréscimos e o 
total dos decréscimos, por fonte de recursos, 
realizados pelo Congresso Nacional;

II – as novas categorias de programação 
e, em relação a estas, os detalhamentos fixa-
dos no art. 7º desta Lei, as fontes de recursos 
e as denominações atribuídas.

CAPÍTULO III 
Das Diretrizes Para Elaboração e Execução 

Dos Orçamentos da União e Suas Alterações

SEÇÃO I 
Das Diretrizes Gerais

Art.17.A elaboração e a aprovação dos Projetos 
da Lei Orçamentária de 2009 e de créditos adicionais, 
bem como a execução das respectivas leis, deverão 
ser realizadas de acordo com o princípio da publicida-
de, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e 
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as 
informações relativas a cada uma dessas etapas.

§ 1º Serão divulgados na internet:
I – pelo Poder Executivo:
a) as estimativas das receitas de que 

trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar nº 
101, de 2000;

b) a Proposta de Lei Orçamentária de 
2009, inclusive em versão simplificada, seus 
anexos e as informações complementares;

c) a Lei Orçamentária de 2009 e seus 
anexos;

d) os créditos adicionais e seus anexos;
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e) a execução orçamentária e financeira, 
inclusive restos a pagar, com o detalhamento 
das ações e respectivos subtítulos, identifican-
do a programação classificada com identifica-
dor de resultado primário 3 (RP 3), por unidade 
da Federação, de forma regionalizada, por ór-
gão, unidade orçamentária, função, subfunção 
e programa, mensal e acumulada;

f) dados gerenciais referentes à execu-
ção do Plano Plurianual;

g) até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, 
relatório comparando a arrecadação mensal 
realizada até o mês anterior das receitas fe-
derais administradas ou acompanhadas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, líqui-
da de restituições e incentivos fiscais, com as 
respectivas estimativas mensais constantes 
dos demonstrativos de que trata o item XII do 
Anexo III desta Lei, bem como de eventuais 
reestimativas por força de lei;

h) até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada 
mês, relatório comparando a receita realizada 
com a prevista na Lei Orçamentária de 2009 
e no cronograma de arrecadação, mês a mês 
e acumulada, discriminando as parcelas pri-
mária e financeira;

i) até o 60º (sexagésimo) dia após a pu-
blicação da Lei Orçamentária de 2009, cadas-
tro de ações contendo, no mínimo, o código, 
a descrição e a finalidade de cada uma das 
ações constantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social;

j) até o 30º (trigésimo) dia após o en-
cerramento de cada bimestre, demonstrativos 
relativos a empréstimos e financiamentos, 
inclusive a fundo perdido, consolidados por 
agência de fomento, elaborados de acordo 
com as informações e critérios constantes do 
§ 3º do art. 91 desta Lei;

k) até 15 de setembro, relatório anual, 
referente ao exercício anterior, de impacto 
dos programas voltados ao combate das de-
sigualdades nas dimensões de gênero, raça, 
etnia, geracional, regional e de pessoas com 
deficiência;

l) até o 40º (quadragésimo) dia após cada 
quadrimestre, relatório de avaliação das ações 
do PAC e respectivas metas consolidadas, 
bem como dos resultados de implementação 
e execução orçamentária, financeira, inclusive 
restos a pagar, e, sempre que possível, a exe-
cução física de suas ações, discriminando os 
valores acumulados até o exercício anterior e 

os do exercício em curso, em atendimento ao 
art. 14, § 2º, da Lei nº 11.653, de 2008;

m) demonstrativo,atualizado mensalmen-
te, de contratos, convênios, contratos de repas-
se ou termos de parceria referentes a projetos, 
discriminando as classificações funcional e por 
programas, a unidade orçamentária, a contra-
tada ou o convenente, o objeto e os prazos de 
execução, os valores e as datas das liberações 
de recursos efetuadas e a efetuar;

n) no sítio de cada unidade jurisdicionada 
ao Tribunal de Contas da União, o Relatório 
de Gestão, o Relatório e o Certificado de Au-
ditoria, o Parecer do órgão de controle inter-
no e o pronunciamento do Ministro de Estado 
supervisor, ou da autoridade de nível hierár-
quico equivalente, integrantes das respectivas 
tomadas ou prestações de contas, em até 30 
(trinta) dias após seu envio ao Tribunal;

II – pelo Congresso Nacional, a relação atu-
alizada das obras com indícios de irregularidades 
graves, o parecer preliminar, os relatórios setoriais e 
final e o parecer da Comissão Mista prevista no art. 
166, § 1º, da Constituição, com seus anexos, rela-
tivos ao Projeto de Lei Orçamentária de 2009;

III – pelos Poderes e pelo Ministério Público 
da União, dentro de 60 (sessenta) dias após o 
final de cada quadrimestre, relatórios simplifica-
dos de gestão orçamentária, com o acompanha-
mento e a avaliação dos principais programas e 
ações de governo, por área temática ou órgão, 
no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguri-
dade Social, contendo a execução orçamentária 
e financeira, inclusive de restos a pagar.

§ 2º A Comissão Mista prevista no art. 
166, § 1º, da Constituição, terá acesso a todos 
os dados da Proposta Orçamentária de 2009, 
inclusive por meio do SIDOR.

§ 3º Para fins de atendimento do disposto 
na alínea “i” do inciso I do § 1º deste artigo, a 
Comissão Mista referida no § 2º deverá enviar ao 
Poder Executivo, até 45 (quarenta e cinco) dias 
após a publicação da Lei Orçamentária de 2009, 
as informações relativas às ações que tenham 
sido incluídas por emenda parlamentar.

§ 4º O Poder Legislativo poderá realizar 
audiências públicas regionais e temáticas du-
rante a apreciação da Proposta Orçamentária 
de 2009, que contarão corri a participação 
de entidades dos movimentos sociais, em 
conformidade com o disposto no parágra-
fo único do art. 48 da Lei Complementar nº 
101, de 2000.
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§ 5º As estimativas de receitas serão 
feitas com a observância estrita das normas 
técnicas e legais e considerarão os efeitos 
das alterações na legislação, da variação dos 
índices de preços, do crescimento econômico 
ou de qualquer outro fator relevante.

§ 6º As estimativas das despesas obri-
gatórias de que trata a Seção I do Anexo V 
desta Lei deverão adotar metodologia de cál-
culo compatível com a legislação aplicável, o 
comportamento das despesas em anos recen-
tes, os efeitos decorrentes de decisões judi-
ciais e a legislação aprovada pelo Congresso 
Nacional.

§ 7º A elaboração e a execução do Orça-
mento Fiscal e da Seguridade Social deverão 
obedecer à diretriz de redução das desigual-
dades de gênero, raça e etnia.

§ 8º O não encaminhamento das informa-
ções de que trata o § 3º deste artigo implicará 
a divulgação somente do cadastro das ações 
constantes do Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009.

§ 9º O cadastro de ações de que tratam 
a alínea “i” do inciso I do § 1º e o § 8º deste 
artigo, será atualizado, quando necessário, 
desde que o código, a descrição e a finalida-
de da ação se mantenham compatíveis com o 
estabelecido nas leis orçamentárias.

Art. 18. Os Poderes Legislativo e Judiciário e o 
Ministério Público da União terão, como parâmetro para 
as despesas classificadas nos grupos de natureza de 
despesa 3 – Outras Despesas Correntes, 4 – Inves-
timentos e 5 – Inversões Financeiras, em 2009, para 
fins de elaboração de suas respectivas propostas or-
çamentárias, o conjunto das dotações fixadas na Lei 
Orçamentária de 2008, com as alterações decorrentes 
dos créditos suplementares e especiais, aprovados até 
30 de junho de 2008.

§ 1º Serão excluídas do conjunto das 
dotações a que se refere o caput deste artigo 
aquelas destinadas:

I – ao pagamento de precatórios judi-
ciários e sentenças judiciais transitadas em 
julgado, inclusive as consideradas de peque-
no valor;

II – à construção e à aquisição de imóveis, 
desde que não tenham sido provenientes de 
cancelamentos de dotações de outras despe-
sas correntes dos Poderes e órgão referidos 
no caput deste artigo;

III – à implantação de varas, inclusive do 
trabalho e da Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios, e juizados especiais federais;

IV – à implantação da Lei de Organização 
Judiciária do Distrito Federal e Territórios;

V – ao planejamento e execução de pro-
gramas de modernização no âmbito do Po-
der Legislativo financiados com recursos de 
operações de crédito externas, e respectivas 
contrapartidas;

VI – à prestação de assistência judiciá-
ria a pessoas carentes, nos termos da legis-
lação própria;

VII – à realização das eleições munici-
pais de 2008;

VIII – à promoção da prestação jurisdi-
cional itinerante federal e trabalhista.

§ 2º Aos valores estabelecidos de acordo 
com o caput deste artigo e o § 1º serão acres-
cidas as dotações destinadas às despesas:

I – Da mesma espécie das mencionadas 
no § 1º deste artigo e pertinentes ao exercí-
cio de 2009;

II – de manutenção de novas instalações 
em imóveis cuja aquisição ou conclusão es-
teja prevista para o exercício de 2008 e 2009, 
inclusive em imóveis cedidos por outros entes 
da Federação;

III – decorrentes da implantação e fun-
cionamento de novas varas e juizados espe-
ciais federais, criados pela Lei nº 10.259, de 
2001, de varas do trabalho, criadas pela Lei 
nº 10.770, de 21 de novembro de 2003, e 
Procuradorias da República e Ofícios do Mi-
nistério Público do Trabalho, criados pela Lei 
nº 10.771, de 21 de novembro de 2003, bem 
como da estruturação do Conselho Nacional 
de Justiça e da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados, criada pela 
Emenda Constitucional nº 45;

IV – com os benefícios assistenciais de-
correntes da criação e reestruturação de cargos 
e funções previstas em leis específicas.

§ 3º A compensação de que trata o art. 
17, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
quando da criação ou aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado, no âmbi-
to dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público da União, poderá ser reali-
zada a partir do aproveitamento da margem 
de expansão prevista no art. 4º, § 2º, inciso 
V, da mesma Lei Complementar, desde que 
observados:
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I – o limite das respectivas dotações cons-
tantes da Lei Orçamentária de 2009 e de cré-
ditos adicionais;

II – os limites estabelecidos nos arts. 20 
e 22, parágrafo único, da citada Lei Comple-
mentar;

III – o anexo previsto no art. 84 desta 
Lei.

§ 4º Os parâmetros de que trata o caput 
deste artigo serão divulgados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério 
Público da União até 15 de julho de 2008.

Art. 19. Os órgãos e entidades integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social deverão 
disponibilizar no Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão 
de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de 
Parcerias – SICONV, respectivamente, informações 
referentes aos contratos e aos convênios firmados, 
com a identificação das respectivas categorias de 
programação.

§ 1º Os convênios, contratos de repasse 
ou termos de parceria, celebrados a partir de 
1º de julho de 2008, deverão ser registrados, 
executados e acompanhados no SICONV.

§ 2º Os órgãos e entidades que decidirem 
manter sistemas próprios de controle de con-
vênios, acordos, ajustes ou instrumentos con-
gêneres, celebrados até 30 de junho de 2008, 
e de contratos deverão providenciar a trans-
ferência eletrônica de dados para o SIASG, 
mantendo-os atualizados mensalmente.

§ 3º O concedente deverá manter atuali-
zados e divulgar na internet os dados referen-
tes à execução física e financeira dos contratos, 
cujo valor seja superior ao limite estabelecido 
no art. 23, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, celebrados pelo con-
venente no âmbito dos convênios, acordos, 
ajustes ou instrumentos congêneres, firmados 
até 30 de junho de 2008, podendo a referida 
atualização ser delegada ao convenente.

§ 4º O pagamento dos bens e serviços 
contratados diretamente pelos órgãos e enti-
dades dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público da União, 
no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social, dependerá de prévio registro 
dos respectivos contratos no SIASG, ou nos 
sistemas próprios, devendo, neste último caso, 
ser efetuada a transferência eletrônica de da-
dos na forma do § 2º deste artigo.

§ 5º As entidades constantes do Orça-
mento de Investimento deverão providenciar a 
transferência eletrônica de dados relativa aos 
contratos firmados para o SIASG, de acordo 
com normas estabelecidas pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 20. Os órgãos setoriais do Sistema de Pla-
nejamento e de Orçamento Federal disponibilizarão 
para a Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição, e para a Secretaria de Orçamento Fede-
ral, até 60 (sessenta) dias após a remessa do Projeto 
de Lei Orçamentária de 2009 ao Congresso Nacional, 
em meio magnético, a identificação dos subtítulos cor-
respondentes aos contratos relativos às obras fiscali-
zadas pelo Tribunal de Contas da União.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto 
no caput, o Tribunal de Contas da União disponibilizará 
aos órgãos setoriais ali referidos, até 1º de agosto de 
2008, a relação das obras, de acordo com a Lei Orça-
mentária de 2008, e seus contratos fiscalizados.

Art. 21. Além de observar as demais diretrizes es-
tabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei 
Orçamentária de 2009 e em créditos adicionais, bem 
como a respectiva execução, serão feitas de forma a 
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação 
dos resultados dos programas de governo.

Art. 22. Não poderão ser destinados recursos 
para atender a despesas com:

I – início de construção, ampliação, refor-
ma voluptuária, aquisição, novas locações ou 
arrendamentos de imóveis residenciais;

II – aquisição, locação ou arrendamento 
de mobiliário e equipamento para unidades re-
sidenciais de representação funcional;

III – aquisição de automóveis de repre-
sentação, ressalvadas aquelas referentes a 
automóveis de uso:

a) do Presidente, Vice-Presidente e ex-
Presidentes da República;

b) dos Presidentes da Câmara dos De-
putados, do Senado Federal e dos membros 
das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal;

c) dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e dos Presidentes dos Tribunais Su-
periores;

d) dos Ministros de Estado;
e) do Procurador-Geral da República;
f) dos Comandantes da Marinha, do Exér-

cito e da Aeronáutica;
g) do Cerimonial do serviço diplomático;



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26011 

IV – celebração, renovação e prorroga-
ção de contratos de locação e arrendamento 
de quaisquer veículos para representação 
pessoal;

V – ações de caráter sigiloso, salvo quan-
do realizadas por órgãos ou entidades cuja le-
gislação que as criou estabeleça, entre suas 
competências, o desenvolvimento de atividades 
relativas à segurança da sociedade e do Estado 
e que tenham como pré-condição o sigilo;

VI – ações que não sejam de compe-
tência da União, nos termos da Constituição, 
ressalvadas aquelas relativas:

a) ao processo de descentralização dos 
sistemas de transporte ferroviário de passa-
geiros, urbanos e suburbanos, até o limite dos 
recursos aprovados pelo Conselho Diretor do 
Processo de Transferência dos respectivos 
sistemas;

b) ao transporte metroviário de passa-
geiros;

c) à construção de vias e obras rodovi-
árias destinadas à integração de modais de 
transporte;

d) à malha rodoviária federal, cujo do-
mínio seja descentralizado aos Estados e ao 
Distrito Federal;

VII – clubes e associações de servidores 
ou quaisquer outras entidades congêneres, 
excetuadas creches e escolas para o atendi-
mento pré-escolar;

VIII – pagamento, a qualquer título, a mi-
litar ou a servidor público, da ativa, ou a em-
pregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados, à conta de quaisquer fontes 
de recursos, ressalvado o pagamento:

a) previsto em legislação específica;
b) com recursos repassados às organi-

zações sociais Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos – CGEE, Rede Nacional de En-
sino e Pesquisa – RNP, Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável Mamirauá – IDSM, Ins-
tituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA 
e Associação Brasileira de Tecnologia de Luz 
Síncrotron – ABTLuS, supervisionadas pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, devendo o 
órgão de origem declarar não haver qualquer 
comprometimento das atividades atribuídas 
ao servidor ou empregado;

IX – compra de títulos públicos por parte 
de entidades da Administração Federal indi-
reta, exceto para atividades que lhes foram 
legalmente atribuídas;

X – pagamento de diárias e passagens 
a militares, servidores e empregados públicos 
da ativa por intermédio de convênios, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres 
firmados com entidades de direito privado ou 
com órgãos ou entidades de direito público, 
exceto quando se tratar de militares, servido-
res e empregados:

a) pertencentes ao quadro de pessoal 
do convenente;

b) pertencentes ao quadro de pessoal 
da Administração Federal, vinculado ao objeto 
de convênio, quando o órgão for destinatário 
de repasse financeiro oriundo de outros entes 
da Federação;

c) em atividades de pesquisa científica 
e tecnológica.

§ 1º Desde que as despesas sejam espe-
cificamente identificadas na Lei Orçamentária 
de 2009, excluem-se da vedação prevista:

I – nos incisos I e II do caput deste artigo, 
as destinações para:

a) unidades equipadas, essenciais à ação 
das organizações militares;

b) representações diplomáticas no ex-
terior;

c) residências funcionais dos Ministros 
de Estado e dos membros do Poder Legisla-
tivo em Brasília;

II – no inciso III do caput deste artigo, 
as aquisições com recursos oriundos da ren-
da consular para atender às representações 
diplomáticas no exterior;

III – no inciso VI do caput deste artigo, 
as ações de segurança pública nos termos do 
caput do art. 144 da Constituição, bem como 
as despesas com assistência técnica e coo-
peração financeira, mediante a utilização de 
recursos oriundos de operações de crédito 
externas:

a) aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para modernização das suas fun-
ções de planejamento e administração;

b) aos respectivos Tribunais de Contas, 
com vistas ao fortalecimento institucional para 
cumprimento dos dispositivos e atribuições 
estabelecidas na Lei Complementar nº 101, 
de 2000.
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§ 2º Os serviços de consultoria somente 
serão contratados para execução de atividades 
que, comprovadamente, não possam ser de-
sempenhadas por servidores ou empregados 
da Administração Pública Federal, no âmbito 
do respectivo órgão ou entidade, publicando-se 
no Diário Oficial da União, além do extrato do 
contrato, a justificativa e a autorização da con-
tratação, na qual constarão, necessariamente, 
a identificação do responsável pela execução 
do contrato, a descrição completa do objeto do 
contrato, o quantitativo médio de consultores, 
o custo total dos serviços, a especificação dos 
serviços e o prazo de conclusão.

§ 3º A restrição prevista no inciso VIII 
deste artigo não se aplica ao servidor que se 
encontre em licença sem remuneração para 
tratar de interesse particular.

§ 4º A despesa empenhada no exercício 
de 2009 relativa a publicidade, diária, passa-
gem e locomoção, no âmbito de cada Poder, 
não excederá a 90% (noventa por cento) dos 
valores empenhados no exercício de 2008.

§ 5º O Poder Executivo poderá estabe-
lecer, por meio de ato justificado, a parcela de 
dotações destinadas aos Programas Vetores 
Logísticos do Ministério dos Transportes passí-
veis de execução pelo Sistema de Engenharia 
do Exército Brasileiro.

Art. 23. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2009 
e os créditos especiais, observado o disposto no art. 
45 da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente 
incluirão ações ou subtítulos novos se:

I – tiverem sido adequada e suficiente-
mente contemplados:

a) as ações constantes da Seção I do 
Anexo V desta Lei;

b) as ações relativas ao custeio admi-
nistrativo e operacional da administração pú-
blica federal;

c) os projetos e respectivos subtítulos 
em andamento;

II – os recursos alocados, no caso dos 
projetos, viabilizarem a conclusão de urna eta-
pa ou a obtenção de uma unidade completa, 
considerando-se as contrapartidas de que trata 
o art. 40, § 1º, desta Lei;

III – a ação estiver compatível com o Pla-
no Plurianual para o período 2008-2011.

§ 1º Serão entendidos como projetos ou 
subtítulos de projetos em andamento aqueles, 
constantes ou não da proposta, cuja execução 

financeira, até 30 de junho de 2008, ultrapas-
sar 20% (vinte por cento) do seu custo total 
estimado.

§ 2º Dentre os projetos ou subtítulos de 
projetos em andamento, terá precedência na 
alocação de recursos aqueles que apresenta-
rem maior percentual de execução física.

§ 3º Consideram-se adequada e suficien-
temente atendidas as despesas obrigatórias 
de que trata a Seção I do Anexo V desta Lei 
se a estimativa no Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2009 observar o disposto no § 6º do 
art. 17 desta Lei.

Art. 24. Somente poderão ser incluídas no Pro-
jeto de Lei Orçamentária de 2009 dotações relativas 
às operações de crédito contratadas ou cujas cartas-
consulta tenham sido recomendadas pela Comissão 
de Financiamentos Externos – COFIEX, no âmbito do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até 
15 de julho de 2008.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste arti-
go a emissão de títulos da dívida pública federal 
e as operações a serem contratadas junto aos 
organismos multilaterais de crédito destinadas 
a apoiar programas de ajustes setoriais.

§ 2º No prazo de 60 (sessenta) dias após 
a publicação da Lei Orçamentária de 2009, o 
Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional a relação das operações de crédi-
to nela incluídas, pendentes de contratação, 
especificando a finalidade, o valor da opera-
ção, a respectiva programação custeada com 
essa receita e, quando possível, o agente fi-
nanceiro.

Art. 25. O Projeto de Lei Orçamentária de 2009 
poderá conter programação constante de projeto de lei 
de alteração do Plano Plurianual 2008–2011.

SEÇÃO II 
Das Disposições sobre Débitos Judiciais

Art. 26. A Lei Orçamentária de 2009 somente 
incluirá dotações para o pagamento de precatórios 
cujos processos contenham certidão de trânsito em 
julgado da decisão exeqüenda e pelo menos um dos 
seguintes documentos:

I – certidão de trânsito em julgado dos 
embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido 
opostos embargos ou qualquer impugnação 
aos respectivos cálculos.
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Art. 27. A inclusão de dotações na Lei Orça-
mentária de 2009, destinadas ao pagamento de pre-
catórios parcelados, tendo em vista o disposto no art. 
78 do ADCT, far– se-á de acordo com os seguintes 
critérios:

I – serão objeto de parcelamento créditos 
superiores a 60 (sessenta) salários mínimos, 
na forma dos incisos seguintes;

II – as parcelas serão iguais, anuais, su-
cessivas e não poderão ser inferiores ao valor 
referido no inciso I deste artigo, excetuando-se 
o resíduo, se houver;

III – os créditos individualizados por be-
neficiário serão parcelados em até 10 (dez) 
vezes, observada a situação prevista no inciso 
II deste artigo;

IV – os créditos individualizados por bene-
ficiário originários de desapropriação de imóvel 
residencial do credor, desde que comprova-
damente único à época da imissão na posse, 
serão divididos em 2 (duas) parcelas;

V – será incluída a parcela a ser paga em 
2009, referente aos precatórios parcelados a 
partir do exercício de 2001;

VI – os juros legais, à taxa de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), serão acrescidos aos 
precatórios objeto de parcelamento, a partir da 
segunda parcela, tendo como termo inicial o 
mês de janeiro do ano em que é devida a se-
gunda parcela.

Art. 28. O Poder Judiciário, sem prejuízo do envio 
dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, 
encaminhará à Comissão Mista de que trata o art. 
166, § 1º da Constituição, à Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e aos órgãos e entidades devedores a rela-
ção dos débitos constantes de precatórios judiciários 
a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2009, 
conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição, 
discriminada por órgão da Administração direta, autar-
quia e fundação, e por grupo de natureza de despesa, 
conforme detalhamento constante do art. 7º desta Lei, 
especificando:

I – número da ação originária;
II – data do ajuizamento da ação origi-

nária, quando ingressada após 31 de dezem-
bro de 1999;

III – número do precatório;
IV – tipo de causa julgada;
V – data da autuação do precatório;
VI – nome do beneficiário e o número de 

sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas – CNPJ, do Ministério da Fazenda;

VII – valor individualizado por beneficiário 
e total do precatório a ser pago;

VIII – data do trânsito em julgado;
IX – número da Vara ou Comarca de 

origem.
§ 1º As informações previstas no ca-

put deste artigo serão encaminhadas até 20 
de julho de 2008 ou 10 (dez) dias úteis após 
a publicação desta Lei, prevalecendo o que 
ocorrer por último, na forma de banco de da-
dos, por intermédio dos seus respectivos ór-
gãos centrais de planejamento e orçamento, 
ou equivalentes.

§ 2º Caberá aos Tribunais Estaduais e 
do Distrito Federal encaminhar à Comissão 
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Cons-
tituição, à Secretaria de Orçamento Federal 
do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e à Procuradoria Federal Especia-
lizada junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, no prazo previsto no § 1º des-
te artigo, a relação dos débitos constantes de 
precatórios acidentários a serem incluídos no 
Projeto de Lei Orçamentária de 2009, com as 
especificações mencionadas nos incisos I a 
IX do caput deste artigo, acrescida de campo 
que contenha a sigla da respectiva unidade 
da Federação.

§ 3º Os órgãos e entidades devedores, 
referidos no caput deste artigo, comunicarão 
à Secretaria de Orçamento Federal do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias contados 
do recebimento da relação dos débitos, even-
tuais divergências verificadas entre a relação 
e os processos que originaram os precatórios 
recebidos.

§ 4º A falta de comunicação a que se 
refere o § 3º pressupõe a inexistência de di-
vergências entre a relação recebida e os pro-
cessos que originaram os precatórios, sendo 
a omissão, quando existir divergência, de res-
ponsabilidade solidária do órgão ou entidade 
devedora e de seu titular ou dirigente.

§ 5º Além das informações contidas nos 
incisos do caput deste artigo, o Poder Judi-
ciário encaminhará à Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, à Se-
cretaria de Orçamento Federal do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e aos 
órgãos e entidades devedores a relação dos 
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beneficiários de crédito cujas sentenças ju-
diciais sejam originárias de desapropriação 
de imóvel residencial do credor, desde que 
comprovadamente único à época da imissão 
na posse, caso disponíveis as informações 
nos autos.

§ 6º A atualização monetária dos pre-
catórios, determinada no § 1º do art. 100 da 
Constituição, inclusive em relação às causas 
trabalhistas, previdenciárias e de acidente do 
trabalho, e das parcelas resultantes da aplica-
ção do art. 78 do ADCT, observará, no exer-
cício de 2009, a variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – Especial 
– IPCA-E, divulgado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 29. As dotações orçamentárias das autarquias 
e das fundações públicas, destinadas ao pagamento de 
débitos oriundos de decisões judiciais transitadas em 
julgado, aprovadas na Lei Orçamentária de 2009 e em 
créditos adicionais, incluídas as relativas a benefícios 
previdenciários de pequeno valor, deverão ser integral-
mente descentralizadas aos Tribunais que proferirem 
as decisões exeqüendas, ressalvadas as hipóteses de 
causas processadas pela justiça comum estadual.

§ 1º A descentralização de que trata o 
caput deste artigo deverá ser feita de forma 
automática pelo órgão central do Sistema de 
Administração Financeira Federal, imediata-
mente após a publicação da Lei Orçamentária 
de 2009 e dos créditos adicionais.

§ 2º Caso o valor descentralizado seja in-
suficiente para o pagamento integral do débito, 
o Tribunal competente, por intermédio do seu 
órgão setorial de orçamento, deverá providen-
ciar, junto à Secretaria de Orçamento Federal 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a complementação da dotação des-
centralizada, do que dará conhecimento às 
autarquias e fundações devedoras.

§ 3º As liberações dos recursos financei-
ros correspondentes às dotações orçamen-
tárias descentralizadas na forma deste artigo 
deverão ser realizadas diretamente para o 
órgão setorial de programação financeira das 
unidades orçamentárias responsáveis pelo 
pagamento do débito, de acordo com as re-
gras de liberação para os órgãos do Poder Ju-
diciário previstas nesta Lei e a programação 
financeira estabelecida na forma do art. 8º da 
Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 30. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2009 e dos créditos adicionais, as unida-
des orçamentárias do Poder Judiciário discriminarão, no 
SIAFI, a relação dos precatórios incluídos em suas dota-
ções orçamentárias e nos créditos a elas descentralizados 
de acordo com o art. 29 desta Lei, especificando a ordem 
cronológica dos pagamentos, valores a serem pagos e o 
órgão ou entidade em que se originou o débito.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias do 
Poder Judiciário deverão discriminar no SIAFI a relação 
das requisições relativas a sentenças de pequeno valor 
e o órgão ou entidade em que se originou o débito, em 
até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado 
da decisão judicial que fixou a respectiva obrigação.

Art. 31. Para fins de acompanhamento, controle 
e centralização, os órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Federal direta e indireta submeterão os 
processos referentes ao pagamento de precatórios à 
apreciação da Advocacia-Geral da União, pelo prazo 
de até 90 (noventa) dias, antes do atendimento da re-
quisição judicial, observadas as normas e orientações 
baixadas por aquela unidade.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput 
deste artigo, o Advogado-Geral da União poderá incumbir 
os órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas, 
que lhe são vinculados, do exame dos processos perti-
nentes aos precatórios devidos por essas entidades.

SEÇÃO III 
Das Transferências para o Setor Privado

Art. 32. E vedada a destinação de recursos a tí-
tulo de subvenções sociais para entidades privadas, 
ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam 
atividades de natureza continuada nas áreas de cultu-
ra, assistência social, saúde e educação, observado 
o disposto no art. 16 da Lei nº 4.320, de 1964, e que 
preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, 
de forma gratuita, e estejam registradas no Con-
selho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – sejam formalmente vinculadas a or-
ganismo internacional do qual o Brasil parti-
cipe, tenham natureza filantrópica ou assis-
tencial e estejam registradas nos termos do 
inciso I do caput deste artigo;

III – atendam ao disposto no art. 204 da 
Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como 
na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

IV – sejam qualificadas como Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP, com termo de parceria firmado com 
o Poder Público Federal, de acordo com a Lei 
nº 9.790, de 23 de março de 1999.
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Art. 33. É vedada a destinação de recursos a 
entidade privada a título de contribuição corrente, res-
salvada a autorizada em lei específica ou destinada à 
entidade sem fins lucrativos selecionada para execução, 
em parceria com a Administração Pública Federal, de 
programas e ações que contribuam diretamente para 
o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no 
plano plurianual.

§ 1º A transferência de recursos a título 
de contribuição corrente não autorizada em 
lei específica dependerá de publicação, para 
cada entidade beneficiada, de ato de autoriza-
ção da unidade orçamentária transferidora, o 
qual conterá o critério de seleção, o objeto, o 
prazo do convênio ou instrumento congênere 
e a justificativa para a escolha da entidade.

§ 2º O disposto no caput deste artigo e 
em seu § 1º aplica-se aos casos de prorroga-
ção ou renovação de convênio ou instrumento 
congênere ou aos casos em que, já havendo 
sido firmado o instrumento, devam as despesas 
dele decorrentes correr à conta de dotações 
consignadas na Lei Orçamentária de 2009.

Art. 34. É vedada a destinação de recursos a 
título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 
4.320, de 1964, a entidades privadas, ressalvadas as 
sem fins lucrativos e desde que sejam:

I – de atendimento direto e gratuito ao 
público e voltadas para a educação especial, 
ou representativas da comunidade escolar 
das escolas públicas estaduais e municipais 
da educação básica ou, ainda, unidades man-
tidas pela Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade – CNEC;

II – cadastradas junto ao Ministério do 
Meio Ambiente para recebimento de recursos 
oriundos de programas ambientais, doados 
por organismos internacionais ou agências 
governamentais estrangeiras;

III – voltadas a ações de saúde e de aten-
dimento direto e gratuito ao público, inclusive à 
assistência a portadores de DST/AIDS, pres-
tadas pelas Santas Casas de Misericórdia e 
por outras entidades sem fins lucrativos, e que 
estejam registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS;

IV – signatárias de contrato de gestão 
com a Administração Pública Federal, não qua-
lificadas como organizações sociais nos termos 
da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

V – consórcios públicos legalmente ins-
tituídos;

VI – qualificadas como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, 
com termo de parceria firmado com o Poder Pú-
blico Federal, de acordo com a Lei nº 9.790, de 
1999, e que participem da execução de progra-
mas constantes do plano plurianual, devendo a 
destinação de recursos guardar conformidade 
com os objetivos sociais da entidade;

VII – qualificadas ou registradas e cre-
denciadas como instituições de apoio ao de-
senvolvimento da pesquisa científica e tecno-
lógica com contrato de gestão firmado com 
órgãos públicos;

VIII – qualificadas para o desenvolvimento 
de atividades esportivas que contribuam para 
a capacitação de atletas de alto rendimento 
nas modalidades olímpicas e paraolímpicas, 
desde que formalizado instrumento jurídico 
adequado que garanta a disponibilização do 
espaço esportivo implantado para o desen-
volvimento de programas governamentais, e 
demonstrada, pelo órgão concedente, a ne-
cessidade de tal destinação e sua imprescin-
dibilidade, oportunidade e importância para o 
setor público; ou

IX – voltadas ao atendimento de pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

Art.35. A alocação de recursos para entidades 
privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições 
de capital, fica condicionada à autorização em lei es-
pecial anterior de que trata o art. 12, § 6º, da Lei nº 
4.320, de 1964.

Art. 36. Sem prejuízo das disposições contidas 
nos arts. 32, 33, 34 e 35 desta Lei, a destinação de 
recursos a entidades privadas sem fins lucrativos de-
penderá ainda de:

I – aplicação de recursos de capital, res-
salvadas as situações previstas nos incisos IV e 
IX do art. 34 desta Lei, exclusivamente para:

a) aquisição e instalação de equipamen-
tos, bem como obras de adequação física 
necessárias à instalação dos referidos equi-
pamentos;

b) aquisição de material permanente;
c) conclusão de obra em andamento, 

cujo início tenha ocorrido com recursos dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
atestado pela autoridade máxima da unidade 
concedente, vedada a destinação de recursos 
para ampliação do projeto original;
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II – identificação do beneficiário e do 
valor transferido no respectivo convênio ou 
instrumento congênere;

III – execução na modalidade de apli-
cação 50 – entidade privada sem fins lucra-
tivos;

IV – compromisso da entidade beneficia-
da de disponibilizar ao cidadão, por meio da 
internet ou, na sua falta, em sua sede, consulta 
ao extrato do convênio ou outro instrumento 
utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade e o detalhamento da aplicação dos 
recursos;

V – apresentação da prestação de con-
tas de recursos anteriormente recebidos, nos 
prazos e condições fixados na legislação;

VI – publicação, pelo Poder respectivo, 
de normas a serem observadas na concessão 
de subvenções sociais, auxílios e contribuições 
correntes, que definam, entre outros aspectos, 
critérios objetivos de habilitação e seleção 
das entidades beneficiárias e de alocação de 
recursos e prazo do benefício, prevendo-se, 
ainda, cláusula de reversão no caso de des-
vio de finalidade;

VII – declaração de funcionamento re-
gular, inclusive com inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, da entidade be-
neficiária nos últimos 3 (três) anos, emitida 
no exercício de 2008 por 3 (três) autoridades 
locais, e comprovante de regularidade do man-
dato de sua diretoria;

VIII – cláusula de reversão patrimonial, 
válida até a depreciação integral do bem ou 
a amortização do investimento, constituindo 
garantia real em favor do concedente em mon-
tante equivalente aos recursos de capital des-
tinados à entidade, cuja execução ocorrerá 
quando se verificar desvio de finalidade ou 
aplicação irregular dos recursos.

§ 1º A determinação contida no inciso I do 
caput deste artigo não se aplica aos recursos 
alocados para programas habitacionais, confor-
me previsão em legislação específica, em ações 
voltadas a viabilizar o acesso à moradia, bem 
como na elevação de padrões de habitabilidade 
e de qualidade de vida de famílias de baixa renda 
que vivem em localidades urbanas e rurais.

§ 2º Não se aplica a exigência constan-
te do inciso III deste artigo quando a transfe-
rência dos recursos ocorrer por intermédio de 
fundos estaduais e municipais, nos termos da 
legislação pertinente.

§ 3º É vedada a destinação de recursos 
a entidade privada em que agente político de 
Poder ou do Ministério Público, tanto quanto di-
rigente de órgão ou entidade da administração 
pública, de qualquer esfera governamental, ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 
parente em linha reta, colateral ou por afinida-
de, até o segundo grau, seja dirigente.

§ 4º O Poder Executivo disponibilizará na 
internet banco de dados de acesso público para 
fins de consulta aos recursos do Orçamento 
da União destinados às entidades privadas, 
contendo, no mínimo, órgão concedente, uni-
dade da federação, nome da entidade, número 
de inscrição no CNPJ, objeto, valores e datas 
da liberação.

Art. 37. Será exigida contrapartida para as trans-
ferências previstas na forma dos arts. 32, 33, 34 e 35, 
de acordo com os percentuais previstos no art. 40 desta 
Lei, considerando-se para esse fim aqueles relativos 
aos Municípios onde as ações forem executadas.

§ 1º A exigência de contrapartida de que 
trata o caput poderá ser reduzida mediante 
justificativa do titular do órgão responsável pela 
execução das respectivas ações, que deverá 
constar do respectivo processo de concessão 
da transferência.

§ 2º A exigência de contrapartida não 
se aplica às entidades de assistência social e 
saúde registradas no Conselho Nacional da 
Assistência Social – CNAS.

§ 3º A redução a que se refere o § lº des-
te artigo levará em consideração diretrizes do 
órgão colegiado ou Conselho ao qual a política 
pública esteja relacionada.

§ 4º No caso de as ações serem executadas 
em mais de um Município, o cálculo da contraparti-
da será efetuado tendo por base o Município-sede 
da instituição recebedora dos recursos.

Art. 38. É vedada a destinação de recursos dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive 
de receitas próprias de órgãos e entidades da Admi-
nistração

Pública Federal, para entidade de previdência 
complementar ou congênere, quando em desconfor-
midade com o disposto na Lei Complementar nº 108, 
de 29 de maio de 2001, e na Lei Complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001.

Art. 39. Nenhuma liberação de recursos, a se-
rem transferidos nos termos desta Seção, poderá ser 
efetuada sem a observância do disposto no § 1° do 
art. 19 desta lei.
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Parágrafo único. Para fins da realização de trans-
ferências ao setor privado, o Poder Executivo conso-
lidará as normas relativas à celebração de convênios 
e instrumentos congêneres, bem como às correspon-
dentes prestações de contas, mantendo-as atualizadas 
e divulgando-as por meio da intemet.

SEÇÃO IV 
Das Transferências Voluntárias

Art. 40. As transferências voluntárias, conforme defi-
nidas no caput do art. 25 da Lei Complementar n° 101, de 
2000, dependerão da comprovação, por parte do convenen-
te, até o ato da assinatura do instrumento de transferência, 
de que existe previsão de contrapartida na lei orçamentária 
do Estado, Distrito Federal ou Município.

§ 1° A contrapartida será estabelecida 
em termos percentuais do valor previsto no 
instrumento de transferência voluntária, con-
siderando-se a capacidade financeira da res-
pectiva unidade beneficiada e seu índice de 
Desenvolvimento Humano, tendo como limite 
mínimo e máximo:

I – no caso dos Municípios:
a) 2% (dois por cento) e 4% (quatro por 

cento), para Municípios com até 50.000 (cin-
quenta mil) habitantes;

b) 4% (quatro por cento) e 8% (oito por 
cento), para Municípios acima de 50.000 (cin-
quenta mil) habitantes localizados nas áreas 
prioritárias definidas no âmbito da Política Na-
cional de Desenvolvimento Regional – PNDR, 
nas áreas da Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste – SUDENE e da Superin-
tendência do Desenvolvimento da Amazônia 
– SUDAM e na Região Centro-Oeste;

c) 8% (oito por cento) e 40% (quarenta 
por cento), para os demais;

II – no caso dos Estados e do Distrito 
Federal:

a) 10% (dez por cento) e 20% (vinte por 
cento), se localizados nas áreas prioritárias 
definidas no âmbito da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional – PNDR, nas áre-
as da SUDENE e da SUDAM e na Região 
Centro-Oeste;

b) 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta 
por cento), para os demais.

§ 2° Os limites mínimos de contraparti-
da fixados no § 1°, incisos I e II, deste artigo, 
poderão ser reduzidos mediante justificativa 
do titular do órgão concedente, que deverá 
constar do processo correspondente, quando 
os recursos transferidos pela União:

I – forem oriundos de doações de organis-
mos internacionais ou de governos estrangei-
ros, ou de programas de conversão da dívida 
externa, para fins ambientais, de promoção da 
igualdade racial, de gênero, sociais, culturais 
ou de segurança pública;

II – destinarem-se:
a) a ações de assistência social, segurança 

alimentar e combate à fome, bem como aquelas 
de apoio a projetos produtivos em assentamen-
tos constantes do Plano Nacional de Reforma 
Agrária ou financiadas com recursos do Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza;

b) a ações de defesa civil em Municípios 
comprovadamente afetados, desde a notifica-
ção preliminar do desastre, enquanto os danos 
decorrentes subsistirem, não podendo ultra-
passar 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
ocorrência do desastre;

c) ao atendimento dos programas de 
educação básica;

d) ao atendimento de despesas relativas 
à segurança pública;

e) à realização de despesas com sane-
amento ambiental, habitação, urbanização de 
assentamentos precários, perímetros de irriga-
ção, regularização fundiária, defesa sanitária 
animal, defesa sanitária vegetal e com as ações 
do Programa Infra-estrutura Hídrica;

f) ao atendimento das programações do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
e do Plano Amazônia Sustentável (PAS);

g) às ações previstas no Pacto Nacio-
nal pelo Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres;

III – para os Municípios com população até 
25.000 (vinte e cinco mil) habitantes, que tenham 
índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
– IDHM abaixo de 0,600 ou estejam localizados 
na faixa de fronteira ou nas regiões integradas 
de desenvolvimento – RIDE’s, desde que os 
recursos transferidos pela União destinem-se 
a ações de interesse social que visem à me-
lhoria da qualidade de vida e contribuam para 
a redução de endemias e das desigualdades 
regionais, de gênero e étnico-raciais;

IV – beneficiarem os Municípios com re-
gistro de certificação de comunidades rema-
nescentes de quilombos, ciganos e indígenas, 
assim identificados pela Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial, mediante publicação de relação no Diário 
Oficial da União;
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V – beneficiarem os Municípios afetados 
por bolsões de pobreza, assim identificados, 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, com base no Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal (IDHM), que fará 
publicar relação no Diário Oficial da União.

§ 3° Os limites máximos de contrapartida, 
fixados no § 1°, incisos I e II, deste artigo, po-
derão ser ampliados para viabilizar a execução 
das ações a serem desenvolvidas ou para aten-
der condições estabelecidas em contratos de 
financiamento ou acordos internacionais.

§ 4° Sem prejuízo do disposto na Lei 
Complementar n° 101, de 2000, constitui exi-
gência para o recebimento de transferências 
voluntárias a adoção, por parte do convenente, 
dos procedimentos definidos pela União rela-
tivos à aquisição de bens e à contratação de 
serviços, bem como à execução e ao controle 
do objeto do convênio ou similar.

Art. 41. A demonstração, por parte dos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios, do cumprimento das exigências 
para a realização de transferência voluntária deverá ser 
feita por meio de apresentação, ao órgão concedente, de 
documentação comprobatória da regularidade ou, a cri-
tério do beneficiário, de extrato emitido pelo subsistema 
Cadastro Único de Exigências para Transferências Volun-
tárias para Estados e Municípios – CAUC do SIAFI.

§ 1º O concedente comunicará ao conve-
nente e ao Chefe do Poder Executivo. do ente 
recebedor de recursos qualquer situação de 
não regularidade relativa a prestação de contas 
de convênios ou outras pendências de ordem 
técnica ou legal que motivem a suspensão 
ou o impedimento de liberação de recursos a 
título de transferências voluntárias, caso não 
seja objeto de regularização em um período 
de até 30 (trinta) dias.

§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional 
manterá na internet, para consulta, relação 
atualizada das exigências para a realização 
de transferências voluntárias cumpridas pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem 
como daquelas exigências que demandam 
comprovação por parte desses entes.

§ 3º Para fins de realização das trans-
ferências voluntárias, o Poder Executivo con-
solidará as normas relativas à celebração de 
convênios e instrumentos congêneres, bem 
como às correspondentes prestações de con-
tas, mantendo-as atualizadas e divulgando-as 
por meio da internet.

 § 4º O Ministério da Fazenda dará am-
plo acesso público às informações da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, constantes do Sistema de Coleta de 
Dados Contábeis dos Entes da Federação – 
SISTN, inclusive mediante a integração das 
informações disponibilizadas pelo Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde – SIOPS e pelo Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Educação – 
SIOPE, as quais poderão ser utilizadas, com 
fé pública, para fins de controle e aplicação 
de restrições.

§ 5º Os titulares dos Poderes e órgãos 
referidos no art. 54 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, disponibilizarão, por meio do 
SISTN, os respectivos relatórios de gestão fis-
cal, no prazo de até 40 (quarenta) dias, após 
o encerramento de cada quadrimestre.

§ 6º O Poder Executivo federal disponibi-
lizará, por meio do SISTN, o Relatório Resu-
mido de Execução Orçamentária, no prazo de 
até 40 (quarenta) dias após o encerramento 
de cada bimestre.

Art.42.Nenhuma liberação de recursos nos ter-
mos desta Seção poderá ser efetuada sem a prévia 
observância da regularidade de que trata o caput do 
art. 41 desta Lei, sem prejuízo do disposto no § 3º do 
art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º Verificada a regularidade do con-
venente, nos termos desta Lei e das demais 
normas aplicáveis, a demora para a transfe-
rência dos recursos deverá ser justificada, for-
malmente, pelo ordenador de despesa.

§ 2º As transferências da União para a 
execução de ações de defesa civil observarão 
o disposto na Medida Provisória nº 432, de 27 
de maio de 2008, ou na lei em que vier a ser 
convertida.

Art.43. A execução orçamentária e financeira, no 
exercício de 2009, das transferências voluntárias de 
recursos da União, cujos créditos orçamentários não 
identifiquem nominalmente a localidade beneficiada, 
inclusive aquelas destinadas genericamente a Estado, 
fica condicionada à prévia publicação, pelo concedente, 
em órgão oficial de imprensa e na internet, dos crité-
rios de distribuição dos recursos.

Art. 44. Nos empenhos da despesa, referentes 
a transferências voluntárias, constarão o Município e 
a unidade da Federação beneficiados pela aplicação 
dos recursos.
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Parágrafo único. Nos empenhos, cuja especifi-
cação do beneficiário ocorrer apenas no momento da 
transferência financeira dos recursos, a caracterização 
do Município beneficiado será feita automaticamente 
no SIAFI, de modo a ter sempre identificado o conve-
nente e o valor transferido.

Art. 45. As transferências previstas nesta Seção 
serão classificadas, obrigatoriamente, nos elementos 
de despesa “41 – Contribuições”, “42 – Auxílio” ou “43 
-Subvenções Sociais” e poderão ser feitas de acordo 
com o disposto no art. 107 desta Lei,

Art. 46. É vedada a transferência de que trata esta 
Seção para Estados, Distrito Federal e Municípios que 
não cumpram os limites constitucionais de aplicação 
em educação e saúde, em atendimento ao disposto 
no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea b, da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000, ressalvado o disposto no § 3º do 
referido artigo.

Art.47. A destinação de recursos a Estados, Distri-
to Federal e Municípios para a realização de ações cuja 
competência seja exclusiva do concedente, que tenham 
sido delegadas aos referidos entes da Federação com 
ônus para a União, da qual resulte contraprestação na 
forma de bem ou direito que se incorpore ao patrimô-
nio do concedente, observará o disposto nesta Seção, 
ressalvado o previsto no art. 45 desta Lei.

SEÇÃO V 
Dos Empréstimos, Financiamentos e  

Refinanciamentos

Art. 48. Os empréstimos, financiamentos e refi-
nanciamentos, com recursos dos Orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social, observarão o disposto no art. 
27 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º Na hipótese de operações com cus-
to de captação não identificado, os encargos 
financeiros não poderão ser inferiores à Taxa 
Referencial pro rata temporis.

§ 2º Serão de responsabilidade do mutu-
ário, além dos encargos financeiros, eventuais 
comissões, taxas e outras despesas congê-
neres cobradas pelo agente financeiro, exce-
to as despesas de remuneração previstas no 
contrato entre este e a União.

§ 3º Nos Orçamentos Fiscal e da Seguri-
dade Social, as categorias de programação cor-
respondentes a empréstimos, financiamentos 
e refinanciamentos indicarão a lei que definiu 
encargo inferior ao custo de captação.

Art. 49. As prorrogações e composições de dí-
vidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e 

refinanciamentos concedidos com recursos dos Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social dependem de 
autorização expressa em lei específica.

Art.50. A destinação de recursos para equalização 
de encargos financeiros ou de preços, o pagamento 
de bonificações a produtores e vendedores e a ajuda 
financeira, a qualquer título, a empresa com fins lucra-
tivos ou a pessoas físicas, observará o disposto no art. 
26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Será mencionada na respectiva 
categoria de programação a legislação que autorizou 
o benefício.

SEÇÃO VI 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento  

da Seguridade Social

Art. 51. O Orçamento da Seguridade Social com-
preenderá as dotações destinadas a atender às ações 
de saúde, previdência e assistência social, obedece-
rá ao disposto nos arts. 167, inciso XI, 194, 195, 196, 
199, 200, 201, 203, 204, e 212, § 4º, da Constituição, 
e contará, entre outros, com recursos provenientes:

I – das contribuições sociais previstas 
na Constituição, exceto a que trata o art. 212, 
§ 5º, e as destinadas por lei às despesas do 
Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o plano de se-
guridade social do servidor, que será utilizada 
para despesas com encargos previdenciários 
da União;

III – Do Orçamento Fiscal;
IV – das demais receitas, inclusive pró-

prias e vinculadas, de órgãos, fundos e entida-
des, cujas despesas integram, exclusivamente, 
o orçamento referido no caput.

§ 1º A destinação de recursos para aten-
der a despesas com ações e serviços públicos 
de saúde e de assistência social obedecerá 
ao princípio da descentralização.

§ 2º Os recursos provenientes das contri-
buições sociais de que trata o art. 195, incisos 
I, alínea a, e II, da Constituição, no Projeto de 
Lei Orçamentária de 2009 e na respectiva Lei, 
não se sujeitarão à desvinculação e terão a 
destinação prevista no art. 167, inciso XI, da 
Constituição.

§ 3º As receitas de que trata o inciso IV 
deste artigo deverão ser classificadas como 
receitas da seguridade social.

§ 4º Todas as receitas do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador – FAT, inclusive as finan-
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ceiras, deverão constar na Proposta e na Lei 
Orçamentária de 2009.

§ 5º As despesas relativas ao pagamento 
dos benefícios assistenciais a que se refere o 
art. 40, caput e § 1º, da Lei nº 8.742, de 1993, 
mantidas as suas fontes de financiamento, se-
rão efetuadas à conta do Fundo Nacional de 
Assistência Social.

Art. 52. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2009 
incluirão os recursos necessários ao atendimento:

I – Do reajuste dos benefícios da segu-
ridade social de forma a possibilitar o aten-
dimento do disposto no art. 7º, inciso IV, da 
Constituição, garantindo-se aumento real do 
salário mínimo equivalente à taxa de varia-
ção real do PIB de 2007 ou segundo outra 
sistemática que venha a ser estabelecida em 
legislação superveniente;

II – Da aplicação mínima em ações e 
serviços públicos de saúde, em cumprimento 
ao disposto na Emenda Constitucional nº 29, 
de 13 de setembro de 2000.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 
II deste artigo, consideram-se exclusivamente 
como ações e serviços públicos de saúde a 
totalidade das dotações do órgão Ministério da 
Saúde, deduzidos os encargos previdenciários 
da União, os serviços da dívida, transferência 
de renda a famílias e despesas financiadas 
com recursos do Fundo de Combate e Erra-
dicação da Pobreza, e ressalvada disposição 
em contrário que vier a ser estabelecida pela 
lei complementar a que se refere o art. 198, § 
3º, da Constituição.

Art. 53. Para a transferência de recursos no âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS, efetivada median-
te convênios ou similares, será exigida contrapartida 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como das entidades privadas, observado o disposto 
no art. 37 desta Lei, nos mesmos limites estabelecidos 
no art. 40 desta Lei.

Art. 54. Será divulgado, a partir do 1º bimestre 
de 2009, junto com o relatório resumido da execu-
ção orçamentária, a que se refere o art. 165, § 3º, da 
Constituição, demonstrativo das receitas e despesas 
destinadas à seguridade social, na forma do art. 52 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, do qual constará 
nota explicativa com memória de cálculo das receitas 
desvinculadas por força de dispositivo constitucional.

SEÇÃO VII 
Das Diretrizes Específicas do  
Orçamento de Investimento

Art. 55. O orçamento de investimento previsto no 
art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição, abrangerá as 
empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto, 
ressalvado o disposto no § 5º deste artigo, e dele cons-
tarão todos os investimentos realizados, independen-
temente da fonte de financiamento utilizada.

§ 1º Para efeito de compatibilidade da 
programação orçamentária a que se refere este 
artigo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, serão consideradas investimento as 
despesas com:

I – aquisição do ativo imobilizado, exce-
tuadas as relativas à aquisição de bens para 
arrendamento mercantil;

II – benfeitorias realizadas em bens da 
União por empresas estatais.

§ 2º A despesa será discriminada nos 
termos do art. 7º desta Lei, especificando a 
classificação funcional e as fontes previstas 
no § 3º deste artigo.

§ 3º O detalhamento das fontes de fi-
nanciamento do investimento de cada entida-
de referida neste artigo será feito de forma a 
evidenciar os recursos:

I – gerados pela empresa;
II – decorrentes de participação acioná-

ria da União, diretamente ou por intermédio 
de empresa controladora;

III – oriundos de empréstimos da empre-
sa controladora;

IV – oriundos da empresa controladora, 
não compreendidos naqueles referidos nos 
incisos II e III deste parágrafo;

V – decorrentes de participação acioná-
ria de outras entidades controladas, direta ou 
indiretamente, pela União;

VI – oriundos de operações de crédito 
externas;

VII – oriundos de operações de crédito 
internas, exclusive as referidas no inciso III 
deste parágrafo;

VIII – de outras origens.
§ 4º A programação dos investimentos 

à conta de recursos oriundos dos orçamen-
tos fiscal e da seguridade social, inclusive 
mediante participação acionária, observará o 
valor e a destinação constantes do orçamen-
to original.
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§ 5º As empresas cuja programação 
conste integralmente no Orçamento Fiscal 
ou no da Seguridade Social, de acordo com 
o disposto no art. 6º desta Lei, não integrarão 
o orçamento de investimento.

§ 6º Não se aplicam às empresas inte-
grantes do orçamento de investimento as nor-
mas gerais da Lei nº 4.320, de 1964, no que 
concerne ao regime contábil, execução do or-
çamento e demonstrações contábeis.

§ 7º Excetua-se do disposto no § 6º des-
te artigo a aplicação, no que couber, dos arts. 
109 e 110 da Lei nº 4.320, de 1964, para as 
finalidades a que se destinam.

§ 8º As empresas de que trata o caput 
deste artigo deverão manter atualizada a sua 
execução orçamentária no Sistema de Informa-
ções das Estatais (SIEST), de forma on-line.

SEÇÃO VIII 
Das Alterações da Lei Orçamentária e  

da Execução Provisória do Projeto  
de Lei Orçamentária

Art. 56. As fontes de financiamento do Orçamento 
de Investimento e as fontes de recursos, as modali-
dades de aplicação e os identificadores de uso e de 
resultado primário constantes da Lei Orçamentária de 
2009 e dos créditos adicionais, inclusive os reabertos 
no exercício, poderão ser modificados, justificadamente, 
para atender às necessidades de execução, se auto-
rizados por meio de:

I – portaria do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para as 
fontes de financiamento do Orçamento de In-
vestimento;

II – portaria do dirigente máximo de cada 
órgão a que estiver subordinada ou vinculada 
a unidade orçamentária, para redução das do-
tações das modalidades de aplicação relativas 
às dotações que tenham sido incluídas pelo 
Congresso Nacional, desde que verificada a 
inviabilidade técnica, operacional ou legal da 
execução do crédito na forma prevista na Lei 
Orçamentária de 2009 e nos créditos adicionais, 
ressalvado o disposto no § 3º deste artigo;

III – portaria do Secretário de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, para as fontes de recursos 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade So-
cial, inclusive as de que trata o art. 95 desta 
Lei, observadas as vinculações previstas na 
legislação, e para os identificadores de uso e 
de resultado primário, observado o disposto 

no § 5º deste artigo, quanto à modificação do 
identificador de resultado primário 3.

§ 1º As modificações a que se refere este 
artigo também poderão ocorrer quando da 
abertura de créditos suplementares autoriza-
dos na Lei Orçamentária de 2009, observado 
o disposto no art. 68 desta Lei.

§ 2º As alterações das modalidades de 
aplicação não abrangidas pelo inciso II deste 
artigo serão realizadas diretamente no SIAFI 
pela unidade orçamentária.

§ 3º A inclusão ou o acréscimo de recur-
sos na modalidade de aplicação 50,a partir da 
redução de dotações que tenham sido inclu-
ídas pelo Congresso Nacional, ficam condi-
cionados ao envio de projeto de lei de crédito 
adicional.

§ 4º Consideram-se como excesso de 
arrecadação, para fins do art. 43, § 3º, da Lei 
nº 4.320, de 1964, os recursos disponibiliza-
dos em razão das modificações efetivadas por 
força dos incisos I e III deste artigo, exceto 
quando as modificações envolverem fontes 
de recursos à conta de superávit financeiro.

§ 5º A modificação de que trata o inciso III 
deste artigo, no que se refere ao identificador 
de resultado primário 3, somente será permiti-
da quando envolver programações relativas ao 
PAC, observado o disposto no § 7º do art. 7º 
desta Lei, cabendo ao Poder Executivo man-
ter atualizado, na internet, o anexo específico 
de que trata o art. 3º desta Lei, vedada a alte-
ração do identificador de resultado primário 3 
quando a respectiva programação houver sido 
incluída pelo Congresso Nacional.

§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não 
se aplica ao caso em que a programação in-
cluída pelo Congresso Nacional tenha sido 
classificada sob a modalidade de aplicação 
99, sem prejuízo da observância, para fins de 
execução orçamentária, das normas relativas 
às transferências ao setor privado.

Art. 57. Os projetos de lei relativos a créditos 
suplementares e especiais serão encaminhados pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional, também em 
meio magnético, sempre que possível de forma con-
solidada, de acordo com as áreas temáticas definidas 
no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006-CN, ajustadas 
a reformas administrativas supervenientes.

§ 1º O prazo final para o encaminha-
mento dos projetos referidos no caput é 15 
de outubro de 2009.
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§ 2º Serão encaminhados projetos de lei 
específicos relativos a créditos destinados ao 
atendimento de despesas com:

I – pessoal e encargos sociais e os se-
guintes benefícios:

a) auxílio-alimentação ou refeição aos 
servidores e empregados;

b) assistência pré-escolar aos dependen-
tes dos servidores e empregados;

c) assistência médica e odontológica 
aos servidores, empregados e seus depen-
dentes;

d) auxílio-transporte aos servidores e 
empregados;

II – serviço da dívida;
III – sentenças judiciais, inclusive relati-

vas a precatórios ou consideradas de peque-
no valor.

§ 3º As despesas a que se refere o inciso 
I do § 2º deste artigo poderão integrar os crédi-
tos de que trata o inciso III do § 2º deste artigo 
quando decorrentes de sentenças judiciais.

§ 4º Acompanharão os projetos de lei 
relativos a créditos suplementares e espe-
ciais exposições de motivos circunstanciadas 
que os justifiquem e que indiquem as con-
seqüências dos cancelamentos de dotações 
propostos sobre a execução das atividades, 
projetos, operações especiais, e respectivos 
subtítulos e metas.

§ 5º Cada projeto de lei e a respectiva lei 
deverão restringir-se a um único tipo de crédito 
adicional, conforme definido no art. 41, incisos 
I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, 
da Constituição, e no § 5º deste artigo, conside-
ra-se crédito suplementar a criação de grupo de 
natureza de despesa em subtítulo existente.

§ 7º Os créditos adicionais aprovados 
pelo Congresso Nacional serão considerados 
automaticamente abertos com a sanção e pu-
blicação da respectiva lei.

§ 8º O texto da Lei Orçamentária de 2009 
somente poderá autorizar remanejamentos na 
programação a que se refere o art. 3º desta Lei 
quando recaírem exclusivamente em subtítulos 
com o identificador de resultado primário pre-
visto no art. 7º, § 4º, inciso IV, desta Lei.

§ 9º Nos casos de créditos à conta de 
recursos de excesso de arrecadação, as ex-
posições de motivos conterão a atualização 
das estimativas de receitas para o exercício, 
comparando-as com as estimativas constantes 

da Lei Orçamentária de 2009, apresentadas de 
acordo com a classificação de que trata o art. 
9º, inciso III, alínea a, desta Lei, a identificação 
das parcelas já utilizadas em créditos adicio-
nais, abertos ou cujos projetos se encontrem 
em tramitação no Congresso Nacional.

§ 10. Nos casos de abertura de créditos 
adicionais à conta de superávit financeiro, as 
exposições de motivos conterão informações 
relativas a:

I – superávit financeiro do exercício de 
2008, por fonte de recursos;

II – créditos reabertos no exercício de 
2009 e seus efeitos sobre o superávit referido 
no inciso I deste parágrafo;

III – valores do superávit financeiro já 
utilizados para fins de abertura de créditos 
adicionais, detalhando-os por projeto de lei e 
medida provisória em tramitação no Congres-
so Nacional, inclusive o ato a que se referir 
a exposição de motivos, demonstrando-se o 
saldo do superávit financeiro do exercício de 
2008 por fonte de recursos.

§ 11. Os projetos de lei relativos a créditos 
suplementares ou especiais solicitados pelos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e 
do Ministério Público da União, com indicação 
dos recursos compensatórios, exceto se des-
tinados a pessoal e dívida, serão encaminha-
dos ao Congresso Nacional ao prazo de até 
30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, do 
parecer a que se refere o § 13 deste artigo.

§ 12. Os projetos de lei de créditos suple-
mentares e especiais destinados a despesas 
primárias deverão conter demonstrativo de que 
não afetam o resultado primário anual previsto 
no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

§ 13. Acompanharão os projetos de lei 
relativos a créditos suplementares e especiais 
de órgãos do Poder Judiciário e do Ministério 
Público da União, encaminhados nos termos 
do caput deste artigo, pareceres do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, de que tratam os arts. 103-B 
e 130-A da Constituição, respectivamente, sem 
prejuízo do disposto no § 4º deste artigo.

§ 14. Excetuam-se do disposto no § 13 
deste artigo os projetos de lei para abertura de 
créditos suplementares e especiais relativos 
ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério 
Público Federal.
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Art. 58. As propostas de abertura de créditos 
suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 
2009, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, se-
rão submetidas ao Presidente da República, quando 
for o caso, acompanhadas de exposição de motivos 
que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos 
cancelamentos de dotações sobre a execução das ati-
vidades, projetos, operações especiais, e respectivos 
subtítulos e metas, observado o disposto no § 9º do 
art. 57 desta Lei.

§ 1º Os créditos a que se refere o caput deste 
artigo, com indicação de recursos compensatórios dos 
próprios órgãos, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, 
da Lei nº 4.320, de 1964, serão abertos, no âmbito 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público da União, observadas as normas estabeleci-
das pela Secretaria de Orçamento Federal do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por atos, 
respectivamente:

I – dos Presidentes da Câmara dos De-
putados, do Senado Federal e do Tribunal de 
Contas da União;

II – dos Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios e dos Tribunais Superiores;

III – Do Procurador-Geral da República.
§ 2º Na abertura dos créditos na forma do 

§ 1º deste artigo, fica vedado o cancelamento 
de despesas:

I – financeiras para suplementação de 
despesas primárias;

II – obrigatórias, de que trata a Seção I 
do Anexo V desta Lei, exceto para suplemen-
tação de despesas dessa espécie.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 6º do art. 
57 desta Lei aos créditos abertos na forma 
deste artigo.

§ 4º Os créditos de que trata o § 1º deste 
artigo serão incluídos no SIAFI, exclusivamen-
te, por intermédio de transmissão de dados 
do SIDOR.

§ 5º A Secretaria de Orçamento Fede-
ral do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão disponibilizará à Comissão Mista 
de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, 
mensalmente, na forma de banco de dados, 
a título informativo, os créditos de que trata 
este artigo.

§ 6º As aberturas de créditos previstas 
no § 1º deste artigo, no âmbito do Poder Ju-
diciário, deverão ser enviadas ao Conselho 
Nacional de Justiça.

§ 7º As propostas de créditos suplemen-
tares dos órgãos do Poder Judiciário e do Minis-
tério Público da União, cujas aberturas depen-
dam de ato do Poder Executivo, serão enviadas 
concomitantemente ao Conselho Nacional de 
Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério 
Público para emissão de parecer.

§ 8º O parecer a que se refere o § 7º 
deste artigo deverá ser encaminhado à Se-
cretaria de Orçamento Federal do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão como 
forma de subsídio à análise das solicitações 
de créditos suplementares e especiais.

§ 9º O disposto nos §§ 6º e 7º deste arti-
go não se aplica ao Supremo Tribunal Federal 
e ao Ministério Público Federal.

Art. 59. A medida provisória adotada para a aber-
tura de crédito extraordinário, admissível unicamente 
para atender a despesas decorrentes de fato urgente, 
relevante e imprevisível, deverá contemplar programa-
ções vinculadas entre si pela afinidade, pertinência ou 
conexão com o fato que lhe der causa à adoção.

§ 1º Na abertura de crédito extraordiná-
rio, é vedada a criação de novo código e título 
para ação já existente.

§ 2º O crédito aberto por medida provi-
sória deve observar, quanto ao identificador 
de resultado primário, a mesma classificação 
constante da respectiva ação, caso já existente 
na lei orçamentária.

Art. 60. Os Anexos dos créditos de que tratam 
os arts. 57 e 58 desta Lei, bem como dos créditos ex-
traordinários, obedecerão à mesma formatação dos 
Quadros dos Créditos Orçamentários constantes da 
Lei Orçamentária de 2009.

Art. 61. É vedada a suplementação das dota-
ções das categorias de programação canceladas nos 
termos do § 11 do art. 57 e do § 1º do art. 58, desta 
Lei, salvo por remanejamento de dotações no âmbi-
to do próprio órgão ou em decorrência de legislação 
superveniente.

Art. 62. Os créditos adicionais serão contabiliza-
dos como suplementares, especiais ou extraordinários, 
independentemente de a fonte utilizada para viabilizá-
los ser o cancelamento de dotações.

Art. 63. Os recursos alocados na Lei Orçamentá-
ria de 2009, com as destinações previstas no art. 12, 
incisos XI e XII, desta Lei, somente poderão ser can-
celados para a abertura de créditos suplementares ou 
especiais com outra finalidade mediante autorização 
específica do Congresso Nacional.
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Art. 64. A reabertura dos créditos especiais e 
extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, 
da Constituição, será efetivada, quando necessária, 
mediante ato próprio de cada Poder e do Ministério 
Público da União, até 31 de janeiro de 2009, observa-
do o disposto no art. 60 desta Lei.

Art. 65. O atendimento de programação cancela-
da nos termos do art. 95, § 2º, desta Lei, far-se-á por 
intermédio da abertura de crédito suplementar.

Art. 66. Sendo estimado aumento das despesas 
primárias obrigatórias, o Poder Executivo abrirá crédito 
suplementar, se autorizado pela lei orçamentária de 
2009, ou encaminhará projeto de lei de crédito adicional, 
no montante do acréscimo demonstrado no relatório a 
que se refere o § 4º do art. 71 desta Lei:

I – até 31 de julho, no caso das reesti-
mativas de aumento realizadas no primeiro 
semestre;

II – até 15 de outubro ou 15 de dezembro, 
conforme se trate de abertura de créditos me-
diante projeto de lei ou por decreto, respecti-
vamente, no caso das reestimativas realizadas 
no segundo semestre.

Parágrafo único. O prazo de 15 de dezem-
bro, previsto no inciso II deste artigo, poderá 
ser prorrogado até o final do exercício se a 
abertura do crédito for necessária à realização 
de transferências constitucionais ou legais por 
repartição de receitas ou ao atendimento de 
despesas com benefícios previdenciários e 
com pessoal e encargos sociais.

Art. 67. O Poder Executivo poderá, mediante de-
creto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total 
ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprova-
das na Lei Orçamentária de 2009 e em créditos adi-
cionais, em decorrência da extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de 
órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 
competências ou atribuições, mantida a estrutura pro-
gramática, expressa por categoria de programação, 
conforme definida no art. 5º, § 1º, desta Lei, inclusive 
os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como 
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, 
grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, 
modalidades de aplicação e identificadores de uso e 
de resultado primário.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou 
remanejamento não poderá resultar em alteração dos 
valores das programações aprovadas na Lei Orçamen-
tária de 2009 ou em créditos adicionais, podendo haver, 
excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Art. 68. As dotações destinadas à contrapartida 
nacional de empréstimos internos e externos, bem como 
ao pagamento de amortização, juros e outros encargos, 
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo, 
somente poderão ser remanejados para outras catego-
rias de programação por meio da abertura de créditos 
adicionais por intermédio de projetos de lei.

Parágrafo único. Os recursos de contrapartida de 
que trata o caput poderão ser remanejados para outras 
categorias de programação, por meio de decreto, ob-
servados os limites autorizados na Lei Orçamentária de 
2009, desde que sejam destinados à contrapartida.

Art. 69. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2009 
não for sancionado pelo Presidente da República até 31 
de dezembro de 2008, a programação dele constante 
poderá ser executada para o atendimento de:

I – despesas que constituem obrigações 
constitucionais ou legais da União, relaciona-
das na Seção I do Anexo V desta Lei;

II – bolsas de estudo, no âmbito do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – CNPq e da Fundação Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Capes, de residência médica e do 
Programa de Educação Tutorial – PET;

III – pagamento de estagiários e de con-
tratações temporárias por excepcional interes-
se público na forma da Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993;

IV – ações de prevenção, preparação e 
resposta a desastres, classificadas na subfun-
ção Defesa Civil;

V – formação de estoques públicos vin-
culados ao programa de garantia dos preços 
mínimos;

VI – outras despesas correntes de ca-
ráter inadiável.

§ 1º As despesas descritas no inciso VI 
deste artigo estão limitadas a 1/12 (um doze 
avos) do total de cada ação prevista no Projeto 
de Lei Orçamentária de 2009, multiplicado pelo 
número de meses decorridos até a sanção da 
respectiva lei.

§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto 
no art. 56 desta Lei aos recursos liberados na 
forma deste artigo.

§ 3º Na execução de outras despesas 
correntes de caráter inadiável, a que se refere 
o inciso VI do caput, o ordenador de despesa 
poderá considerar os valores constantes do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2009 para fins 
do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.
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SEÇÃO IX 
Das Disposições sobre a Limitação  

Orçamentária e Financeira

Art. 70. Os Poderes e o Ministério Público da 
União deverão elaborar e publicar por ato próprio, até 
30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária 
de 2009, cronograma anual de desembolso mensal, 
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta 
de resultado primário estabelecida nesta Lei.

§ 1º No caso do Poder Executivo, o ato 
referido no caput deste artigo e os que o mo-
dificarem conterão, em milhões de reais:

I – metas quadrimestrais para o resulta-
do primário dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social;

II – metas bimestrais de realização de recei-
tas primárias, em atendimento ao disposto no art. 
13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, desa-
gregadas pelos principais tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as 
outras principais receitas do Tesouro Nacional e 
as próprias de entidades da Administração in-
direta, identificando-se separadamente, quando 
cabível, as resultantes de medidas de combate 
à evasão e à sonegação fiscal, da cobrança da 
dívida ativa e da cobrança administrativa;

III – cronograma de pagamentos mensais 
de despesas primárias à conta de recursos do 
Tesouro Nacional e de outras fontes, excluídas as 
despesas que constituem obrigação constitucio-
nal ou legal da União ou custeadas com receitas 
de doações e convênios, constantes da Seção 
I do Anexo V desta Lei, e incluídos os restos a 
pagar, que deverão também ser discriminados 
em cronograma mensal à parte, distinguindo-se 
os processados dos não processados;

IV – demonstrativo de que a programação 
atende às metas quadrimestrais e à meta de 
resultado primário estabelecida nesta Lei;

V – metas quadrimestrais para o resultado 
primário das empresas estatais federais, com as 
estimativas de receitas e despesas que o com-
põem, destacando as principais empresas e se-
parando-se, nas despesas, os investimentos.

§ 2º Excetuadas as despesas com pesso-
al e encargos sociais, precatórios e sentenças 
judiciais, os cronogramas anuais de desembol-
so mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário 
e do Ministério Público da União terão como 
referencial o repasse previsto no art. 168 da 
Constituição, na forma de duodécimos.

Art. 71. Se for necessário efetuar a limitação de 
empenho e movimentação financeira, de que trata o 
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder 
Executivo apurará o montante necessário e informará 
a cada um dos órgãos referidos no art. 20 daquela Lei, 
até o vigésimo dia após o encerramento do bimestre, 
observado o disposto no § 4º deste artigo.

§ 1º O montante da limitação a ser pro-
cedida por cada órgão referido no caput deste 
artigo será estabelecido de forma proporcional 
à participação de cada um no conjunto das 
dotações classificadas como despesas pri-
márias fixadas na Lei Orçamentária de 2009, 
excluídas as relativas às:

I – despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal da União integrantes 
da Seção I do Anexo V desta Lei;

II – demais despesas ressalvadas da limi-
tação de empenho, conforme o art. 9º, § 2º, da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, integrantes 
da Seção II do Anexo V desta Lei;

III – atividades dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público da União cons-
tantes da Proposta Orçamentária de 2009;

IV – dotações constantes da Lei Orça-
mentária de 2009 com o identificador de re-
sultado primário 3 ou à conta de recursos de 
doações e convênios.

§ 2º As exclusões de que tratam os inci-
sos II e III do § 1º deste artigo aplicam-se inte-
gralmente, no caso de a estimativa atualizada 
da receita, demonstrada no relatório de que 
trata o § 4º deste artigo, ser igual ou superior 
àquela estimada na Proposta Orçamentária 
de 2009, e proporcionalmente à frustração da 
receita estimada na Proposta Orçamentária de 
2009, no caso de a estimativa atualizada da 
receita ser inferior.

§ 3º Os Poderes Legislativo e Judiciário e 
o Ministério Público da União, com base na in-
formação a que se refere o caput deste artigo, 
editarão ato, no último dia do mês subseqüente 
ao encerramento do respectivo bimestre, que 
estabeleça os montantes indisponíveis para 
empenho e movimentação financeira.

§ 4º O Poder Executivo encaminhará 
ao Congresso Nacional e aos órgãos referi-
dos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, no mesmo prazo previsto no caput 
deste artigo, relatório que será apreciado pela 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, 
da Constituição, contendo:
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I – a memória de cálculo das novas es-
timativas de receitas e despesas primárias e 
a demonstração da necessidade da limitação 
de empenho e movimentação financeira nos 
percentuais e montantes estabelecidos por 
órgão;

II – a revisão dos parâmetros e das pro-
jeções das variáveis de que tratam o inciso 
XXVI do Anexo III e o Anexo de Metas Fiscais 
desta Lei;

III – a justificação das alterações de des-
pesas obrigatórias, explicitando as providên-
cias que serão adotadas quanto à alteração 
da respectiva dotação orçamentária;

IV – os cálculos da frustração das receitas 
primárias, que terão por base demonstrativos 
atualizados de que trata o item XII do Anexo 
III desta Lei, e demonstrativos equivalentes, 
no caso das demais receitas, justificando os 
desvios em relação à sazonalidade original-
mente prevista;

V – a estimativa atualizada do superávit 
primário das empresas estatais, acompanhada 
da memória dos cálculos para as empresas 
que responderem pela variação.

§ 5º Aplica-se somente ao Poder Execu-
tivo a limitação de empenho e movimentação 
financeira cuja necessidade seja identificada 
fora da avaliação bimestral, devendo o relatório 
a que se refere o § 4º deste artigo ser encami-
nhado ao Congresso Nacional no prazo de até 
7 (sete) dias úteis, contados a partir da data 
em que entrar em vigor o respectivo ato.

§ 6º O restabelecimento de empenho 
e movimentação financeira será efetuado a 
qualquer tempo, devendo o relatório a que se 
refere o § 4º deste artigo ser encaminhado ao 
Congresso Nacional e aos órgãos referidos no 
art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
no prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados 
a partir da data em que entrar em vigor o res-
pectivo ato.

§ 7º O decreto de limitação de empenho 
e movimentação financeira, editado na hipó-
tese prevista no caput do art. 9º da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, e no § 5º deste 
artigo, conterá as informações relacionadas 
no art. 70, § 1º, desta Lei.

§ 8º O relatório a que se refere o § 4º 
deste artigo será elaborado e encaminhado 
também nos bimestres em que não houver 
limitação ou restabelecimento dos limites de 
empenho e movimentação financeira.

§ 9º O Poder Executivo prestará as infor-
mações adicionais para apreciação do relatório 
de que trata o § 4º deste artigo no prazo de 5 
(cinco) dias úteis do recebimento do requeri-
mento formulado pela Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição.

Art. 72. Não serão objeto de limitação de empenho 
e movimentação financeira, conforme o art. 9º, § 2º, da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, as despesas:

I – relativas às obrigações constitucionais 
e legais da União relacionadas na Seção I no 
Anexo V desta Lei;

II – relacionadas como “Demais despe-
sas ressalvadas” na Seção II do Anexo V des-
ta Lei;

III – custeadas com recursos provenien-
tes de doações e convênios;

IV – constantes da Lei Orçamentária de 
2009 com o identificador de resultado primá-
rio 3;

V – contratadas e liquidadas, ainda que 
à conta de orçamento de exercício anterior, na 
forma do art. 63 da Lei nº 4.320, de 1964.

Parágrafo único. As despesas de que 
trata o inciso II deste artigo não serão objeto 
de limitação apenas no caso de a estimativa 
atualizada da receita, demonstrada no relató-
rio de que trata o § 4º do art. 71 desta Lei, ser 
igual ou superior àquela estimada na Proposta 
Orçamentária de 2009.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Relativas à Dívida  

Pública Federal

Art. 73. A atualização monetária do principal da 
dívida mobiliária refinanciada da União não poderá 
superar, no exercício de 2009, a variação do Índice 
Geral de Preços –Mercado – IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas.

Art. 74. As despesas com o refinanciamento da 
dívida pública federal serão incluídas na Lei Orçamentá-
ria de 2009, em seus anexos, e nos créditos adicionais 
separadamente das demais despesas com o serviço 
da dívida, constando o refinanciamento da dívida mo-
biliária em unidade orçamentária específica.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, enten-
de-se por refinanciamento o pagamento do principal, 
acrescido da atualização monetária da dívida pública 
federal, realizado com receita proveniente da emissão 
de títulos.

Art. 75. Será consignada na Lei Orçamentária de 
2009 e nos créditos adicionais estimativa de receita de-
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corrente da emissão de títulos da dívida pública federal 
para fazer face, estritamente, a despesas com:

I – o refinanciamento, os juros e outros 
encargos da dívida, interna e externa, de res-
ponsabilidade direta ou indireta do Tesouro 
Nacional ou que venham a ser de responsa-
bilidade da União nos termos de resolução do 
Senado Federal;

II – o aumento do capital de empresas 
e sociedades em que a União detenha, direta 
ou indiretamente, a maioria do capital social 
com direito a voto e que não estejam incluídas 
no programa de desestatização;

III – outras despesas cuja cobertura com 
a receita prevista no caput deste artigo seja 
autorizada por lei ou medida provisória.

Art. 76. Os recursos de operações de crédito con-
tratadas junto aos organismos multilaterais que, por sua 
natureza, estão vinculados à execução de projetos com 
fontes orçamentárias internas deverão ser destinados 
à cobertura de despesas com amortização ou encar-
gos da dívida externa ou à substituição de receitas de 
outras operações de crédito externas.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
às operações na modalidade Enfoque Setorial Amplo 
(Sector Wide Approach) do BIRD e aos Emprésti-
mos por Desempenho (Performance Driven Loan) 
do BID.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Relativas às Despesas da  

União com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 77. Para fins de apuração da despesa com 
pessoal, prevista no art. 18 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, deverão ser incluídas as despesas rela-
tivas à contratação de pessoal por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos da Lei nº 8.745, de 1993, 
bem como as despesas com serviços de terceiros 
quando caracterizarem substituição de servidores e 
empregados públicos, observado o disposto no pará-
grafo único do art. 89 desta Lei.

Art. 78. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário e o Ministério Público da União terão como limite 
na elaboração de suas propostas orçamentárias, para 
pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de 
pagamento calculada de acordo com a situação vi-
gente em abril de 2008, projetada para o exercício de 
2009, considerando os eventuais acréscimos legais, 
inclusive o disposto nos arts. 84, 85 e 86 desta Lei, ou 
outro limite que vier a ser estabelecido por legislação 
superveniente.

Parágrafo único. Aos limites estabelecidos, na 
forma do caput, serão acrescidas as despesas ne-
cessárias ao reajuste dos servidores civis da União 
em consonância com o disposto no art. 37, inciso X, 
da Constituição.

Art. 79. O Poder Executivo, por intermédio do 
órgão central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, 
publicará, até 31 de outubro de 2008, tabela com os 
totais, por níveis, de cargos efetivos, comissionados 
e funções de confiança integrantes do quadro geral 
de pessoal civil, demonstrando, por órgão, autarquia 
e fundação, os quantitativos de cargos efetivos vagos 
e ocupados por servidores estáveis e não estáveis e 
os quantitativos de cargos em comissão e funções 
de confiança vagos e ocupados por servidores com 
e sem vínculo com a Administração Pública Federal, 
comparando-os com os quantitativos do ano anterior e 
indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º Os Poderes Legislativo e Judiciário, 
assim como o Ministério Público da União, ob-
servarão o cumprimento do disposto neste artigo, 
mediante atos próprios dos dirigentes máximos 
de cada órgão, destacando, inclusive, as entida-
des vinculadas da administração indireta.

§ 2º Os cargos transformados após 31 de 
outubro de 2008, em decorrência de processo 
de racionalização de planos de carreiras dos 
servidores públicos, serão incorporados à ta-
bela referida neste artigo.

§ 3º Não serão considerados como car-
gos e funções vagos, para efeito deste arti-
go, as autorizações legais para a criação de 
cargos efetivos e em comissão e funções de 
confiança cuja efetividade esteja sujeita à im-
plementação das condições de que trata o art. 
169, § 1º, da Constituição.

Art. 80. No exercício de 2009, observado o dis-
posto no art. 169 da Constituição e no art. 84 desta 
Lei, somente poderão ser admitidos servidores se, 
cumulativamente:

I – existirem cargos e empregos públicos 
vagos a preencher, demonstrados na tabela a 
que se refere o art. 79 desta Lei, considerados 
os cargos transformados, previstos no § 2º do 
mesmo artigo, bem como aqueles criados de 
acordo com o art. 84 desta Lei, ou se houver 
vacância, após 31 de outubro de 2008, dos car-
gos ocupados constantes da referida tabela;

II – houver prévia dotação orçamentária 
suficiente para o atendimento da despesa;

III – for observado o limite previsto no 
art. 78 desta Lei.
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Art. 81. No exercício de 2009, a realização de 
serviço extraordinário, quando a despesa houver ex-
trapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites 
referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, exceto para o caso previsto no art. 57, § 6º, inci-
so II, da Constituição, somente poderá ocorrer quando 
destinada ao atendimento de relevantes interesses pú-
blicos decorrentes de situações emergenciais de risco 
ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização 
de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executi-
vo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, 
é de exclusiva competência do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 82. Os projetos de lei e medidas provisórias 
relacionados a aumento de gastos com pessoal e en-
cargos sociais, inclusive transformação de cargos, a 
que se refere o art. 79, § 2º, desta Lei, deverão ser 
acompanhados de:

I – declaração do proponente e do or-
denador de despesas, com as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, conforme 
estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, que demonstre a 
existência de autorização e a observância dos 
limites de que trata o Anexo previsto no caput 
do art. 84 desta Lei;

II – simulação que demonstre o impacto 
da despesa com a medida proposta, destacan-
do ativos e inativos, detalhada, no mínimo, por 
elemento de despesa;

III – manifestação, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, no caso do 
Poder Executivo, e dos órgãos próprios 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público da União, sobre o mérito e 
o impacto orçamentário e financeiro;

IV – parecer sobre o atendimento aos re-
quisitos deste artigo, do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, de que trata o art. 103-B e 130-A da 
Constituição, tratando-se, respectivamente, de 
projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e 
do Ministério Público da União.

§ 1º Não se aplica o disposto no inciso 
IV do caput aos projetos de lei referentes 
ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério 
Público Federal.

§ 2º Os projetos de lei ou medidas 
provisórias previstos neste artigo não po-
derão conter dispositivo com efeitos financei-
ros retroativos a exercícios anteriores à sua 
entrada em vigor.

Art. 83. O disposto no art. 82 desta Lei aplica-se 
aos projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e 
do Ministério Público da União em tramitação no Poder 
Legislativo na data da publicação desta Lei.

Art. 84. Para fins de atendimento ao disposto no art. 
169, § 1º, inciso II, da Constituição, observado o inciso I 
do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de 
quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação 
de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura 
de carreiras, bem como admissões ou contratações de 
pessoal a qualquer título, até o montante das quantidades 
e limites orçamentários constantes de anexo discriminati-
vo específico da Lei Orçamentária de 2009, cujos valores 
serão compatíveis com os limites da Lei Complementar 
nº 101, de 2000.

§ 1º O Anexo a que se refere o ca-
put conterá autorização somente quando 
respaldada por proposição, cuja tramitação 
seja iniciada no Congresso Nacional até 31 
de agosto de 2008, ou por lei de que resulte 
aumento de despesa, com a discriminação 
dos limites orçamentários correspondentes, 
por Poder e Ministério Público da União e, 
quando for o caso, por órgão referido no art. 
20 da Lei Complementar nº 101, de 2000:

I – com as respectivas quantificações, 
para a criação e o provimento de cargos em 
comissão, cargos efetivos, funções de confian-
ça e empregos;

II – com as respectivas especificações, 
relativas a vantagens, aumentos de remune-
ração e alterações de estruturas de carreira.

§ 2º O Anexo de que trata o parágrafo 
anterior considerará, de forma segregada, 
provimento e criação de cargos, funções e 
empregos e será acompanhado dos valores 
relativos à despesa anualizada.

§ 3º Para fins de elaboração do anexo 
específico previsto no caput deste artigo, os 
Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministé-
rio Público da União informarão e os órgãos 
setoriais do Sistema de Planejamento e de 
Orçamento Federal submeterão a relação das 
modificações pretendidas à Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, junto com suas 
respectivas propostas orçamentárias, demons-
trando a compatibilidade das modificações 
com as referidas propostas e com o disposto 
na Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 4º Os Poderes e o Ministério Público 
da União publicarão, até 30 (trinta) dias após 
a publicação da Lei Orçamentária de 2009, 
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demonstrativo dos saldos das autorizações 
para admissões ou contratações de pessoal 
a qualquer título mencionadas no caput deste 
artigo, constantes do anexo específico da Lei 
Orçamentária de 2008, que poderão ser utiliza-
das no exercício de 2009, desde que observada 
a existência de disponibilidade orçamentária 
para o atendimento dos respectivos impactos 
orçamentários no exercício de 2009.

§ 5º Na utilização das autorizações pre-
vistas no caput deste artigo, bem como na 
apuração dos saldos de que trata o § 4º 
deste artigo, deverão ser considerados os 
atos praticados em decorrência de decisões 
judiciais.

§ 6º A implementação das alterações nas 
despesas de pessoal e encargos sociais, pre-
vistas no art. 82 desta Lei, fica condiciona-
da à observância dos limites fixados para o 
exercício de 2009 e desde que haja dotação 
autorizada, nos termos deste artigo, igual ou 
superior à metade do impacto orçamentário-
financeiro anualizado.

Art. 85. Fica autorizada, nos termos da Lei nº 
10.331, de 18 de dezembro de 2001, a revisão geral 
das remunerações, subsídios, proventos e pensões 
dos servidores ativos e inativos dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério 
Público da União, das autarquias e fundações pú-
blicas federais, cujo percentual será definido em 
lei específica.

Art. 86. Fica autorizada a revisão da remunera-
ção dos militares ativos e inativos e pensionistas, cujo 
percentual será definido em lei específica.

Art. 87. À exceção do pagamento de vantagens 
autorizadas a partir de 1º de julho de 2008 por atos 
previstos no art. 59 da Constituição, a execução de 
despesas não previstas nos limites estabelecidos na 
forma do arts. 78, 81, 84, 85 e 86 desta Lei somente 
poderá ocorrer após a abertura de créditos adicionais 
para fazer face a tais despesas.

Art. 88. O relatório bimestral de execução orça-
mentária de que trata o art. 165, § 3º, da Constitui-
ção conterá, em anexo, a discriminação das des-
pesas com pessoal e encargos sociais, inclusive 
o quantitativo de pessoal, de modo a evidenciar 
os valores despendidos com vencimentos e van-
tagens fixas, despesas variáveis, encargos com 
pensionistas e inativos e encargos sociais para as 
seguintes categorias:

I – pessoal civil da administração direta;
II – pessoal militar;

III – servidores das autarquias;
IV – servidores das fundações;
V – empregados de empresas que 

integrem os Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social;

VI – despesas com cargos em comissão.
§ 1º A Secretaria de Recursos Hu-

manos do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão expedirá normas para a 
unificação e consolidação das informações 
relativas a despesas de pessoal e encargos 
sociais do Poder Executivo.

§ 2º Os órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Ministério Público da União 
encaminharão, em meio magnético, à referida 
Secretaria, informações referentes ao quanti-
tativo de servidores e despesas de pessoal e 
encargos sociais, conforme modelo a ser es-
tabelecido por ela.

Art. 89. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclusiva-
mente para fins de cálculo do limite da despesa total 
com pessoal, independentemente da legalidade ou 
validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera como 
substituição de servidores e empregados públi-
cos, para efeito do caput deste artigo, os contratos 
de serviços de terceiros relativos a atividades que, 
simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou 
complementares às atribuições legais do 
órgão ou entidade, na forma prevista em re-
gulamento;

II – não sejam inerentes a categorias 
funcionais abrangidas pelo quadro de pes-
soal do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário, ou sejam re-
lativas a cargo ou categoria extintos, total ou 
parcialmente;

III – não caracterizem relação direta de 
emprego.

Art. 90. Aplicam-se aos militares das Forças 
Armadas o disposto no art. 82 desta Lei e, no que 
couber, os demais dispositivos deste Capítulo.

CAPÍTULO VI 
Da Política de Aplicação dos Recursos das  
Agências Financeiras Oficiais de Fomento

Art. 91. As agências financeiras oficiais de fo-
mento, respeitadas suas especificidades, observarão 
as seguintes prioridades:
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I – para a Caixa Econômica Federal, 
redução do déficit habitacional e melhoria 
das condições de vida das populações mais 
carentes, especialmente quando beneficiam 
idosos, pessoas portadoras de deficiência e 
mulheres chefes de família, via financiamentos 
a projetos habitacionais de interesse social, 
projetos de investimentos em saneamento 
básico e desenvolvimento da infraestrutura 
urbana e rural;

II – para o Banco do Brasil S.A., aumento 
da oferta de alimentos para o mercado inter-
no, especialmente de alimentos integrantes 
da cesta básica e por meio de incentivos a 
programas de agricultura familiar, e da oferta 
de produtos agrícolas para exportação e inten-
sificação das trocas internacionais do Brasil 
com seus parceiros;

III – para o Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., Banco da Amazônia S.A., Banco do Bra-
sil S.A. e Caixa Econômica Federal, estímulo 
à criação de empregos e ampliação da oferta 
de produtos de consumo popular, mediante 
apoio à expansão e ao desenvolvimento das 
cooperativas de trabalhadores artesanais, 
do extrativismo, do manejo de florestas de 
baixo impacto, da agricultura de pequeno por-
te, da pesca e das micro, pequenas e médias 
empresas;

IV – para o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES:

a) desenvolvimento das cooperativas de 
produção, micro, pequenas e médias empre-
sas, tendo como meta o crescimento de 
50% (cinqüenta por cento) das aplicações 
destinadas a esses segmentos, em relação à 
média dos 3 (três) últimos exercícios, desde 
que haja demanda habilitada;

b) financiamento de programas do Pla-
no Plurianual 2008-2011, especialmente as 
atividades produtivas que propiciem a redu-
ção das desigualdades de gênero e étnico-
raciais;

c) reestruturação produtiva, com vistas a 
estimular a competitividade interna e externa 
das empresas nacionais, bem como o apoio a 
setores prejudicados pela valorização cambial 
da moeda nacional;

d) financiamento nas áreas de saúde, 
educação, meio ambiente e infra-estrutura, 
incluindo o transporte urbano, a navegação de 
cabotagem e a expansão das redes urbanas 
de distribuição de gás canalizado e os pro-

jetos do setor público, em complementação 
aos gastos de custeio;

e) financiamento para investimentos na 
área de geração e transmissão de energia 
elétrica, transporte de gás natural por meio de 
gasodutos, bem como para programas relati-
vos à eficiência no uso das fontes de energia, 
inclusive fontes alternativas;

f) O financiamento para projetos geoló-
gicos e geotécnicos associados a programas 
municipais de melhoria da gestão territorial e 
de identificação de áreas de risco;

g) redução das desigualdades regionais, 
sociais, étnico-raciais e de gênero, por meio 
do apoio à implantação e expansão das ativi-
dades produtivas;

h) financiamento para o apoio à expan-
são e ao desenvolvimento das empresas de 
economia solidária, dos arranjos produtivos 
locais e das cooperativas, bem como dos em-
preendimentos afro-brasileiros e indígenas;

i) financiamento à geração de renda e 
de emprego por meio do microcrédito, com 
ênfase nos empreendimentos afro-brasi-
leiros, indígenas ou protagonizados por 
mulheres;

j) desenvolvimento de projetos de produ-
ção e distribuição de gás nacional e biocom-
bustíveis nacionais;

k) financiamento para os setores têxtil, 
moveleiro, fruticultor e coureiro calçadista, 
tendo como meta o crescimento de 50% (cin-
qüenta por cento) das aplicações destinadas 
a esses segmentos, em relação à média dos 
3 (três) últimos exercícios, desde que haja 
demanda habilitada;

V – para a Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP e o BNDES, promoção do 
desenvolvimento da infra-estrutura e da in-
dústria, da agricultura e da agroindústria, com 
ênfase no fomento à pesquisa, à capacita-
ção científica e tecnológica, à melhoria da 
competitividade da economia, à estruturação 
de unidades e sistemas produtivos orientados 
para o fortalecimento do Mercosul e à geração 
de empregos;

VI – para o Banco da Amazônia S.A., 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Banco 
do Brasil S.A., redução das desigualdades so-
ciais, de gênero, étnico-raciais, inter e infra-
regionais, nas Regiões Norte, Nordeste, 
com ênfase na região do semi-árido, e Cen-
tro-Oeste do País, mediante apoio a projetos 
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voltados para o melhor aproveitamento das 
oportunidades de desenvolvimento econômi-
co-social e maior eficiência dos instrumentos 
gerenciais dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte – FNO, do Nordes-
te – FNE e do Centro-Oeste – FCO.

§ 1º É vedada a concessão ou renovação de 
quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas 
agências financeiras oficiais de fomento:

I – a empresas e entidades do setor pri-
vado ou público, inclusive aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
às suas entidades da Administração indireta, 
fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista e demais empresas em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com direito a voto, 
que estejam inadimplentes com a União, 
seus órgãos e entidades das Administra-
ções direta e indireta e com o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço;

II – à aquisição de ativos públicos incluí-
dos no Plano Nacional de Desestatização;

III – à importação de produtos ou serviços 
com similar nacional detentor de qualidade e 
preço equivalentes, exceto se demonstrada, 
manifestamente, a impossibilidade do forne-
cimento do produto ou prestação do serviço 
por empresa com sede no País;

IV – a instituições cujos dirigentes sejam 
condenados por assédio moral ou sexual, ra-
cismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou 
crime contra o meio ambiente.

§ 2º Em casos excepcionais, o BNDES 
poderá, no processo de privatização, finan-
ciar o comprador, desde que autorizado por 
lei específica.

§ 3º Integrarão o relatório de que trata 
o art. 165, § 3º, da Constituição, demonstra-
tivos consolidados relativos a empréstimos e 
financiamentos, inclusive a fundo perdido, dos 
quais constarão, discriminados por região, uni-
dade da Federação, setor de atividade, porte 
do tomador e origem dos recursos aplicados, 
em consonância com o inciso XVI do Anexo 
III desta Lei:

I – saldos anteriores;
II – concessões no período;
III – recebimentos no período, discrimi-

nando-se amortizações e encargos;
IV – saldos atuais.
§ 4º O Poder Executivo demonstrará, em 

audiência pública perante a Comissão Mista 

de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, 
em maio e setembro, convocada com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a aderência 
das aplicações dos recursos das agências fi-
nanceiras oficiais de fomento de que trata este 
artigo à política estipulada nesta Lei, bem como 
a execução do plano de aplicação previsto no 
inciso XVI do Anexo III desta Lei.

§ 5º As agências financeiras oficiais de 
fomento deverão ainda:

I – manter atualizados, na internet, re-
latórios de suas operações de crédito, deta-
lhados na forma do inciso XVI do Anexo III 
desta Lei;

II – observar a diretriz de redução das 
desigualdades de gênero, raça, etnia, gera-
cional, regional e de pessoas com deficiência, 
quando da aplicação de seus recursos;

III – publicar relatório anual do impacto de 
suas operações de crédito no combate às de-
sigualdades mencionadas no inciso anterior;

IV – considerar, como prioritárias, para a 
concessão de empréstimos ou financiamentos, 
as empresas que desenvolverem projetos de 
responsabilidade sócio-ambiental.

Art. 92. Os encargos dos empréstimos e finan-
ciamentos concedidos pelas agências não poderão 
ser inferiores aos respectivos custos de captação e de 
administração, ressalvado o previsto na Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Sobre Alterações  

na Legislação Tributária

Art. 93. O projeto de lei ou medida provisória que 
conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
tributária somente será aprovado ou editada se aten-
didas as exigências do art. 14 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000.

§ 1º Os efeitos orçamentários e financeiros 
de lei ou medida provisória que conceda ou am-
plie incentivo ou benefício de natureza financeira, 
creditícia ou patrimonial poderão ser compensa-
dos mediante o cancelamento, pelo mesmo pe-
ríodo, de despesas em valor equivalente.

§ 2º Os projetos de lei aprovados ou 
medidas provisórias editadas no exercício de 
2009, que concedam renúncia de receitas da 
União ou vinculem receitas a despesas, ór-
gãos ou fundos, devem viger por, no máximo, 
5 (cinco) anos.
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Art. 94. São considerados incentivos ou benefí-
cios de natureza tributária, para os fins do art. 93 desta 
Lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do 
sistema tributário vigente que visem atender objetivos 
econômicos e sociais, explicitados na norma que de-
sonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema 
tributário de referência e que alcancem, exclusivamen-
te, determinado grupo de contribuintes, produzindo a 
redução da arrecadação potencial e, conseqüente-
mente, aumentando a disponibilidade econômica do 
contribuinte.

Art. 95. Na estimativa das receitas do Projeto de 
Lei Orçamentária de 2009 e da respectiva Lei, poderão 
ser considerados os efeitos de propostas de alterações 
na legislação tributária e das contribuições, inclusive 
quando se tratar de desvinculação de receitas, que 
sejam objeto de proposta de emenda constitucional, 
de projeto de lei ou de medida provisória que esteja 
em tramitação no Congresso Nacional.

§ 1º Se estimada a receita, na forma 
deste artigo, no Projeto de Lei Orçamentária 
de 2009:

I – serão identificadas as proposições de 
alterações na legislação e especificada a va-
riação esperada na receita, em decorrência de 
cada uma das propostas e seus dispositivos;

II – será identificada a despesa condicio-
nada à aprovação das respectivas alterações 
na legislação.

§ 2º Caso as alterações propostas não 
sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até 
60 (sessenta) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2009, de forma a não permitir 
a integralização dos recursos esperados, as 
dotações à conta das referidas receitas serão 
canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) 
dias subseqüentes, observados os critérios a 
seguir relacionados, para aplicação sequen-
cial obrigatória e cancelamento linear, até ser 
completado o valor necessário para cada fon-
te de receita:

I – de até 100% (cem por cento) das 
dotações relativas aos novos subtítulos de 
projetos;

II – de até 60% (sessenta por cento) das 
dotações relativas aos subtítulos de projetos 
em andamento;

III – de até 25% (vinte e cinco por cen-
to) das dotações relativas às ações de ma-
nutenção;

IV – dos restantes 40% (quarenta por 
cento) das dotações relativas aos subtítulos 
de projetos em andamento;

V – dos restantes 75% (setenta e cinco 
por cento) das dotações relativas às ações de 
manutenção.

§ 3º A troca das fontes de recursos con-
dicionadas, constantes da Lei Orçamentária 
de 2009, pelas respectivas fontes definitivas, 
cujas alterações na legislação foram aprova-
das, será efetuada até 30 (trinta) dias após a 
publicação da mencionada Lei ou das referi-
das alterações.

§ 4º No caso de não aprovação das pro-
postas de alteração previstas no caput, poderá 
ser efetuada a substituição das fontes condicio-
nadas por excesso de arrecadação de outras 
fontes, inclusive de operações de crédito, ou 
por superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial do exercício anterior, antes do can-
celamento previsto no § 2º deste artigo.

§ 5º É vedada a utilização de fontes de 
receita condicionada, no Projeto de Lei Orça-
mentária para 2009, em despesas que cons-
tituam a programação dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Ministério Público da União, 
bem como em despesas obrigatórias, exceto 
naquelas que constituam o objete de vincula-
ção da receita.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Sobre a Fiscalização  

pelo Poder Legislativo e Sobre as  
Obras e Serviços com Indícios  

de Irregularidades Graves

Art. 96. O Projeto de Lei Orçamentária de 2009 e 
a respectiva Lei poderão contemplar subtítulos relati-
vos a obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves informados pelo Tribunal de Contas da União, 
permanecendo a execução física, orçamentária e fi-
nanceira dos contratos, convênios, etapas, parcelas 
ou subtrechos em que foram identificados os indícios, 
condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo 
órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia deli-
beração da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1º, da Constituição.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-
se por:

I – execução física, a realização da obra, 
fornecimento do bem ou prestação do servi-
ço;

II – execução orçamentária, o empenho 
e a liquidação da despesa, inclusive sua ins-
crição em restos a pagar;

III – execução financeira, o pagamento da 
despesa, inclusive dos restos a pagar;
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IV – indícios de irregularidades graves, 
os atos e fatos que recomendem a suspensão 
cautelar das execuções física, orçamentária e 
financeira do contrato, convênio ou instrumen-
to congênere, ou de etapa, parcela, trecho ou 
subtrecho da obra ou serviço, que sendo mate-
rialmente relevantes enquadrem-se em alguma 
das seguintes situações, entre outras:

a) tenham potencialidade de ocasionar 
prejuízos significativos ao erário ou a tercei-
ros;

b) possam ensejar nulidade de procedi-
mento licitatório ou de contrato;

c) configurem graves desvios relativa-
mente aos princípios a que está submetida a 
Administração Pública.

§ 2º Os pareceres da Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1°, da Constituição, acer-
ca de obras e serviços com indícios de irregu-
laridades graves, deverão ser fundamentados, 
explicitando as razões da deliberação.

§ 3º A ausência de informações sobre 
contratos, convênios, etapas, parcelas ou sub-
trechos nas informações fornecidas pelo Tri-
bunal de Contas da União determinará que o 
bloqueio a que se refere o caput deste artigo 
incida sobre a totalidade do respectivo sub-
título.

§ 4º Os ordenadores de despesa e os 
órgãos setoriais de contabilidade deverão pro-
videnciar o bloqueio, no SIAFI ou no SIASG, 
das dotações orçamentárias, das autorizações 
para execução e dos pagamentos relativos aos 
subtítulos de que trata o caput deste artigo, 
permanecendo nessa situação até a delibera-
ção nele prevista.

§ 5º As alterações do Anexo a que se 
refere o art. 9º, § 2º, desta Lei, serão efetua-
das por meio de decreto legislativo, elaborado 
com base nas informações prestadas pelo Tri-
bunal de Contas da União, das quais constará 
pronunciamento conclusivo quanto a indícios 
de irregularidades que não se confirmaram e 
saneamento de irregularidades.

§ 6º A Comissão Mista de que trata o 
art. 166, § 1º, da Constituição, disponibiliza-
rá, inclusive pela internet, a relação atualiza-
da das obras e serviços de que trata o caput 
deste artigo.

§ 7º Os processos que tenham por objeto 
o exame de obras ou serviços nos quais foram 
constatados indícios de irregularidades graves 
serão instruídos e apreciados prioritariamen-

te pelo Tribunal de Contas da União, com vis-
tas a garantir decisão que indique, de forma 
expressa, se as irregularidades inicialmente 
apontadas foram confirmadas e se o empreen-
dimento questionado poderá ter continuidade 
sem risco de prejuízos ao erário, no prazo de 
até 6 (seis) meses contado da comunicação 
prevista no § 5º do art. 97 desta Lei.

§ 8º Caso o empreendimento não possa 
ter continuidade, a decisão mencionada no § 
7º deste artigo deverá relacionar todas as me-
didas a serem adotadas pelos responsáveis, 
com vistas ao saneamento das irregularida-
des graves.

§ 9º Após a apresentação das medidas 
corretivas pelo órgão ou entidade responsá-
vel, o Tribunal de Contas da União deverá se 
pronunciar sobre o efetivo cumprimento dos 
termos da decisão, no prazo de até 3 (três) 
meses.

§ 10. Na impossibilidade de cumprimento 
dos prazos estipulados nos §§ 7º e 9º deste 
artigo, o Tribunal de Contas da União deverá 
informar e justificar ao Congresso Nacional as 
motivações do atraso.

§ 11. A inclusão, no Projeto de Lei Orça-
mentária de 2009 e na respectiva Lei, assim 
como em créditos adicionais, de subtítulos 
relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves obedecerá, sempre que 
possível, à mesma classificação orçamentária 
constante das Leis Orçamentárias anteriores, 
ajustada à Lei do Plano Plurianual, conforme 
o caso.

§ 12. Aplica-se o disposto neste artigo, 
no que couber, às alterações decorrentes de 
créditos adicionais e à execução física e finan-
ceira das obras ou serviços cujas despesas 
foram inscritas em restos a pagar.

§ 13. Para fins do disposto no art. 9º, § 
2º, desta Lei, o Tribunal de Contas da União 
encaminhará à Comissão Mista de que trata 
o art. 166, § 1º, da Constituição, à Secretaria 
de Orçamento Federal do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e aos órgãos 
setoriais do Sistema de Planejamento e de 
Orçamento Federal, até 1º de agosto de 2008, 
a relação das obras e serviços com indícios 
de irregularidades graves, especificando as 
classificações institucional, funcional e progra-
mática vigentes, com os respectivos números 
dos contratos e convênios, na forma do Anexo 
VI da Lei Orçamentária de 2008.
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§ 14. A falta da identificação do contra-
to ou convênio no Anexo de que trata o § 13 
deste artigo implicará a consideração de todo 
o subtítulo como irregular.

Art. 97. O Tribunal de Contas da União envia-
rá à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição, até 30 (trinta) dias após o encaminha-
mento da Proposta Orçamentária de 2009, informa-
ções recentes sobre a execução física das obras que 
tenham sido objeto de fiscalização, inclusive na forma 
de banco de dados.

§ 1º Das informações referidas no caput 
deste artigo constarão, para cada obra fisca-
lizada, sem prejuízo de outros dados consi-
derados relevantes pelo Tribunal de Contas 
da União:

I – as classificações institucional, funcio-
nal e programática, atualizadas de acordo com 
a Lei Orçamentária de 2008;

II – sua localização e especificação, com 
as etapas, as parcelas ou os subtrechos e seus 
respectivos contratos e convênios, conforme o 
caso, o CNPJ e a razão social da empresa res-
ponsável pela execução da obra ou serviço, nos 
quais foram identificadas irregularidades;

III – a classificação dos indícios de ir-
regularidades de acordo com sua gravidade, 
bem como pronunciamento, na forma do § 5º 
deste artigo, acerca da paralisação cautelar 
da obra, com fundamento no art. 96, § 1º, in-
ciso IV, desta Lei;

IV – as providências já adotadas pelo 
Tribunal de Contas da União quanto às irre-
gularidades;

V – o percentual de execução físico-fi-
nanceira;

VI – a estimativa do valor necessário 
para conclusão;

VII – a manifestação prévia do órgão 
ou entidade fiscalizada e a correspondente 
avaliação preliminar do Tribunal de Contas 
da União.

§ 2º A seleção das obras a serem fisca-
lizadas deve considerar, entre outros fatores, 
o valor empenhado no exercício de 2007 e o 
fixado para 2008, os projetos de grande vul-
to, a regionalização do gasto, o histórico de 
irregularidades pendentes obtido a partir de 

fiscalizações anteriores, a reincidência de ir-
regularidades cometidas e as obras contidas 
no Anexo VI da Lei Orçamentária de 2008, que 
não foram objeto de deliberação do Tribunal 
de Contas da União pela regularidade durante 
os 12 (doze) meses anteriores à data da pu-
blicação desta Lei.

§ 3º O Tribunal de Contas da União deve-
rá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto 
no caput deste artigo, enviar informações so-
bre outras obras nas quais tenham sido cons-
tatados indícios de irregularidades graves em 
outros procedimentos fiscalizatórios realizados 
nos últimos 12 (doze) meses contados da pu-
blicação desta Lei, com o mesmo grau de de-
talhamento definido no § 1º deste artigo.

§ 4º O Tribunal de Contas da União enca-
minhará à Comissão referida no caput deste 
artigo, sempre que necessário, relatórios de 
atualização das informações fornecidas, sem 
prejuízo da atualização das informações rela-
tivas às deliberações proferidas para as obras 
ou serviços cuja execução apresente indícios 
de irregularidades graves, em 30 de novem-
bro de 2008, disponibilizando, nessa oportu-
nidade, o relatório atualizado na sua página 
na internet, até a aprovação da Lei Orçamen-
tária de 2009.

§ 5º Durante o exercício de 2009, o Tribu-
nal de Contas da União remeterá ao Congres-
so Nacional, no prazo de até 15 (quinze) dias 
da constatação, informações relativas a novos 
indícios de irregularidades graves identificados 
em subtítulos constantes da Lei Orçamentária 
de 2009 e às alterações ocorridas nos subtí-
tulos com execuções física, orçamentária e 
financeira bloqueadas, acompanhadas de sub-
sídios que permitam a análise da conveniência 
e oportunidade de bloqueio ou liberação das 
respectivas execuções.

§ 6º O Tribunal de Contas da União dis-
ponibilizará à Comissão de que trata o caput 
deste artigo acesso ao seu sistema eletrônico 
de fiscalização de obras e serviços.

§ 7º As unidades orçamentárias respon-
sáveis por obras que constem, em dois ou mais 
exercícios, do anexo a que se refere o § 2º do 
art. 9º desta Lei devem informar, até 30 (trinta) 
dias após o encaminhamento da Proposta Or-
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çamentária de 2009, as providências tomadas 
para sanar as irregularidades apontadas.

§ 8º Sempre que a informação encami-
nhada pelo Tribunal de Contas da União, nos 
termos do § 4º, implicar reforma de delibera-
ção anterior, deverão ser evidenciadas a de-
cisão reformada e a correspondente decisão 
reformadora.

Art. 98. O Tribunal de Contas da União enviará à 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Cons-
tituição, até 30 (trinta) dias após o encaminhamento 
da Proposta Orçamentária de 2009, quadro-resumo 
relativo à qualidade da implementação e ao alcance 
de metas e objetivos dos programas e ações governa-
mentais objeto de auditorias operacionais realizadas, 
para subsidiar a discussão do Projeto de Lei Orça-
mentária de 2009.

Art. 99. As contas de que trata o art. 56 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, serão prestadas pelos 
Presidentes da República, dos órgãos do Poder Le-
gislativo, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores, consolidando as dos respectivos Tribunais, 
e pelo Chefe do Ministério Público da União e deverão 
ser apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 
60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legisla-
tiva, que, exceto no caso previsto no § 2º do art. 56 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, as encaminhará 
ao Tribunal de Contas da União, para elaboração dos 
respectivos pareceres prévios, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias do seu recebimento.

Art. 100. Com vistas à apreciação da Proposta 
Orçamentária de 2009, ao acompanhamento e a fis-
calização orçamentária a que se refere o art. 166, § 
1º, inciso II, da Constituição, será assegurado aos ór-
gãos responsáveis o acesso irrestrito, para consulta, 
aos seguintes sistemas, bem como o recebimento de 
seus dados, em meio digital:

I – Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI;

II – Sistema Integrado de Dados Orça-
mentários – SIDOR;

III – Sistema de Análise Gerencial da Ar-
recadação – ANGELA, bem como as estatísti-
cas de dados agregados relativos às informa-
ções constantes das declarações de imposto 
de renda das pessoas físicas e jurídicas, res-
peitado o sigilo fiscal do contribuinte;

IV – Sistema Integrado de Tratamento Es-
tatístico de Séries Estratégicas – SINTESE;

V – Sistemas de Informações Geren-
ciais e de Planejamento do Plano Plurianual 
– SIGPLAN;

VI – Sistema de Informação das Esta-
tais – SIEST;

VII – Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – SIASG;

VIII – Sistema de Informações Gerenciais 
de Arrecadação – INFORMAR;

IX – Cadastro das entidades qualifica-
das corno Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público – OSCIP, mantido pelo 
Ministério da Justiça;

X – Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas – CNPJ;

XI – Sistema de Informação e Apoio à 
Tomada de Decisão – SINDEC, do Departa-
mento Nacional de Infra-estrutura de Trans-
portes – DNIT;

XII – Sistema de Gestão de Convênios, 
Contratos de Repasse e Termos de Parcerias 
– SICONV.

Parágrafo único. As entidades sem fins 
lucrativos, credenciadas segundo requisitos es-
tabelecidos pelos órgãos responsáveis, pode-
rão ser habilitadas para consulta aos sistemas 
e cadastros de que trata este artigo.

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais

Art. 101. A execução da Lei Orçamentária de 
2009 e dos créditos adicionais obedecerão aos prin-
cípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência na Administração 
Pública, não podendo ser utilizada para influir na apre-
ciação de proposições legislativas em tramitação no 
Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a adoção de qualquer pro-
cedimento que resulte na execução de despesa 
sem comprovada e suficiente disponibilidade 
de dotação orçamentária.

§ 2º A contabilidade registrará todos os 
atos e os fatos relativos à gestão orçamentário-
financeira, independentemente de sua legali-
dade, sem prejuízo das responsabilidades e 
demais consequências advindas da inobser-
vância do disposto no § 1º deste artigo.
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§ 3º É vedada a prática de atos de gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, no âm-
bito do SIAFI, após 31 de dezembro de 2009, 
relativos ao exercício findo, exceto ajustes para 
fins de elaboração das demonstrações contá-
beis, os quais deverão ocorrer até o trigésimo 
dia de seu encerramento.

Art. 102. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, considera-se contraída 
a obrigação no momento da formalização do contrato 
administrativo ou instrumento congênere.

Parágrafo único. No caso de despesa; relativas 
à prestação de serviços já existentes e destinados à 
manutenção da Administração Pública, consideram-se 
compromissadas apenas as prestações cujos paga-
mentos devam ser realizados no exercício financeiro, 
observado o cronograma pactuado.

Art. 103. O recebimento e a movimentação de 
recursos relativos às receitas realizadas pelos órgãos, 
fundos, autarquias, fundações e demais entidades 
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social far-se-ão, exclusivamente, por intermédio dos 
mecanismos da conta única do Tesouro Nacional, ob-
servadas as seguintes condições:

I – recolhimento à conta do órgão cen-
tral do Sistema de Programação Financeira do 
Governo Federal, por meio do SIAFI;

II – uso do documento de recolhimento 
instituído e regulamentado pelo Ministério da 
Fazenda.

§ 1º O Ministério da Fazenda poderá 
autorizar a classificação diretamente nos res-
pectivos órgãos e entidades:

I – Do produto da arrecadação das recei-
tas que tenham origem no esforço próprio de 
órgãos e entidades da Administração Pública, 
nas atividades de fornecimento de bens ou ser-
viços facultativos e na exploração econômica 
do patrimônio próprio;

II – Do produto da aplicação financeira 
das receitas mencionadas no inciso I deste 
parágrafo.

§ 2º Excetuam-se da exigência do inciso II 
do caput deste artigo as receitas administradas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
recolhidas por meio de Guia de Previdência 

Social – GPS e do Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais – DARF.

§ 3º O documento de que trata o inciso H 
do caput deste artigo será utilizado para efetu-
ar depósitos judiciais e extrajudiciais relativos 
às receitas de que trata o caput, respeitado o 
disposto no § 2º, bem como para pagamento 
de custas devidas à União, na forma da Lei nº 
9.289, de 4 de julho de 1996.

Art. 104. A ordem bancária ou outro documento 
por meio do qual se efetue o pagamento de despesa, 
inclusive de restos a pagar, indicará a nota de empe-
nho correspondente.

Art. 105. As unidades responsáveis pela execu-
ção dos créditos orçamentários e adicionais aprovados 
processarão o empenho da despesa, observados os 
limites fixados para cada categoria de programação e 
respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de 
recursos, modalidades de aplicação e identificadores 
de uso, especificando o elemento de despesa.

§ 1º A execução de crédito orçamen-
tário deve ocorrer segundo a classificação 
da despesa prevista no caput deste artigo, 
identificando-se o favorecido pelo empenho 
da despesa e a sua localidade.

§ 2º A classificação do crédito orçamentário, 
no Sistema Integrado de Dados Orçamentários – 
SIDOR e no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI, deve ser 
contemporânea à sua abertura, devendo as uni-
dades responsáveis por sua execução zelar pela 
exatidão dos correspondentes dados.

Art. 106. Na apropriação da despesa, o Siafi uti-
lizará contas distintas para registrar:

I – a despesa liquidada no exercício a 
que se refere o orçamento;

II – aquela a ser liquidada em exercícios 
seguintes, relativamente aos valores inscritos 
em restos a pagar não processados.

Parágrafo único. É vedado o registro de 
despesa liquidada sem que tenha havido o 
reconhecimento do direito adquirido pelo cre-
dor, em conformidade com o disposto no art. 
63 da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 107. As transferências financeiras para órgãos 
públicos e entidades públicas e privadas serão feitas pre-
ferencialmente por intermédio de instituições e agências 
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financeiras oficiais, que atuarão como mandatárias da 
União para execução e fiscalização, devendo a nota de 
empenho ser emitida até a data da assinatura do respecti-
vo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere.

§ 1º As despesas administrativas decor-
rentes das transferências previstas no caput 
deste artigo poderão constar de categoria de 
programação especifica ou correr à conta das 
dotações destinadas às respectivas transferên-
cias, podendo ser deduzidas do valor repassa-
do ao convenente, conforme cláusula prevista 
no correspondente instrumento.

§ 2º A categoria de programação espe-
cífica de que trata o § 1º deste artigo poderá 
ser suplementada, observados os limites es-
tabelecidos no texto da lei orçamentária, para 
viabilizar o custeio das referidas despesas 
administrativas.

§ 3º As instituições de que trata o caput 
deste artigo deverão disponibilizar, na internei, 
informações relativas à execução física e finan-
ceira, inclusive identificação dos beneficiários 
de pagamentos à conta de cada convênio ou 
instrumento congênere.

§ 4º A prerrogativa estabelecida no § 1º 
deste artigo, referente às despesas adminis-
trativas relacionadas às ações de fiscalização, 
é extensiva a outros órgãos ou entidades da 
administração pública federal com os quais o 
concedente ou o contratante venha a firmar 
parceria com esse objetivo.

Art. 108. Os pagamentos à conta de recursos 
recebidos da União, abrangidos pelas Seções III e IV 
do Capítulo III desta Lei, estão sujeitos à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito 
em sua conta bancária.

§ 1º Os pagamentos de que trata este arti-
go integram a execução financeira da União.

§ 2º Toda movimentação de recursos de 
que trata este artigo, por parte de convenentes 
ou executores, somente será realizada obser-
vando-se os seguintes preceitos:

I – movimentação mediante conta ban-
cária específica para cada instrumento de 
transferência;

II – desembolsos, exclusivamente, me-
diante documento bancário, inclusive cheque 
nominativo, por meio do qual se faça o crédito 

na conta bancária de titularidade de fornecedor 
e prestador de serviços;

III – transferência, em meio magnético, 
à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministé-
rio da Fazenda – STN/MF, pelos bancos res-
ponsáveis, na forma a ser regulamentada por 
aquela Secretaria, das informações relativas 
à movimentação nas contas mencionadas no 
inciso I, contendo, pelo menos, a identificação 
do banco, da agência, da conta bancária e do 
CPF ou CNPJ do titular das contas de origem 
e de destino, a data e o valor do pagamento.

§ 3º A STN/MF integrará as informações 
de que trata o § 2º deste artigo aos demais 
dados relativos à execução orçamentária e 
financeira da União, inclusive para acesso in-
formatizado por parte dos órgãos de controle 
interno e externo.

§ 4º O Poder Executivo poderá estender 
as disposições deste artigo, no que couber, 
às transferências da União que resultem de 
obrigações legais, desde que não configurem 
repartição de receitas.

§ 5º Em programas de natureza assisten-
cial de transferência direta de recursos financei-
ros a pessoas físicas, o Poder Executivo poderá 
autorizar os pagamentos aos beneficiários finais 
mediante mecanismo que permita a identificação, 
pelo banco, do beneficiário do pagamento.

§ 6º A exigência contida no inciso I do 
§ 2º deste artigo poderá ser substituída pela 
execução financeira direta, por parte do con-
venente, no Siafi.

Art. 109. O custo global de obras e serviços exe-
cutados com recursos dos orçamentos da União será 
obtido a partir de custos unitários de insumos ou servi-
ços iguais ou menores que a mediana de seus corres-
pondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e di-
vulgado, na internei, pela Caixa Econômica Federal.

§ 1º Nos casos em que o Sinapi não ofe-
recer custos unitários de insumos ou serviços, 
poderão ser adotados aqueles disponíveis em 
tabela de referência formalmente aprovada por 
órgão ou entidade da administração pública, 
federal, incorporando-se às composições de 
custos dessas tabelas, sempre que possível, 
os custos de insumos constantes do Sinapi.
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§ 2º Somente em condições especiais, 
devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, elaborado por profissional 
habilitado e aprovado, pela autoridade com-
petente, poderão os respectivos custos uni-
tários exceder o limite fixado no caput deste 
artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos 
de controle interno e externo.

§ 3º O órgão ou a entidade que aprovar 
tabela de custos unitários, nos termos do § 1º 
deste artigo, deverá divulgá-los pela internei e 
encaminhá-los à Caixa Econômica Federal.

§ 4º O Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e a Caixa Econômica Fe-
deral adotarão as providências necessárias à 
complementação do Sinapi com os dados e 
as informações constantes das tabelas de que 
trata o § 3º deste artigo.

§ 5º Deverá constar do projeto básico a 
que se refere o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, 
de 1993, inclusive de suas eventuais altera-
ções, a anotação de responsabilidade técnica 
e declaração expressa do autor das planilhas 
orçamentárias, quanto à compatibilidade dos 
quantitativos e dos custos constantes de refe-
ridas planilhas com os quantitativos do projeto 
de engenharia e os custos do Sinapi.

§ 6º A diferença percentual entre o valor 
global do contrato e o obtido a partir dos cus-
tos unitários do Sinapi não poderá ser redu-
zida, em favor do contratado, em decorrência 
de aditamentos que modifiquem a planilha 
orçamentária.

Art. 110. As entidades públicas e privadas be-
neficiadas com recursos públicos a qualquer título 
submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, com 
a finalidade de verificar o cumprimento de metas e ob-
jetivos para os quais receberam os recursos.

§ 1º O Poder Executivo adotará provi-
dências com vistas ao registro e divulgação, 
inclusive por meio eletrônico, das informações 
relativas às prestações de contas de convênios 
ou instrumentos congêneres.

§ 2º No caso de contratação de terceiros 
pelo convenente ou beneficiário, as informa-
ções previstas no parágrafo anterior conterão, 
no mínimo, o nome e CPF ou CNPJ do forne-
cedor e valores pagos.

§ 3º O edital de licitação de obra ou ser-
viço de grande vulto, nos termos da Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, será divulgado 
integralmente na internet até a data da publi-
cação na imprensa oficial.

Art. 111. O Tribunal de Contas da União verificará 
o cumprimento do disposto no art. 2º, inciso I, da Lei nº 
10.522, de 19 de julho de 2002, quanto à inclusão, no 
Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor 
Público Federal – CADIN, do nome das pessoas físicas e 
jurídicas que se encontram em débito com o INSS, e in-
formará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição, as irregularidades e omissões verificadas.

Art. 112. O impacto e o custo fiscal das operações 
realizadas pelo Banco Central do Brasil na execução de 
suas políticas serão demonstrados nas notas explicativas 
dos respectivos balanços e balancetes trimestrais, a serem 
encaminhados ao Congresso Nacional até 60 (sessenta) 
dias do encerramento de cada trimestre, que conterão:

I – os custos da remuneração das dispo-
nibilidades do Tesouro Nacional;

II – os custos de manutenção das reser-
vas cambiais, demonstrando a composição 
das reservas internacionais com metodologia 
de cálculo de sua rentabilidade e do custo de 
captação;

III – a rentabilidade de sua carteira de 
títulos, destacando os de emissão da União.

Parágrafo único. As informações de que 
trata o caput constarão também em relatório 
a ser encaminhado ao Congresso Nacional, 
no mínimo, até 10 (dez) dias antes da reunião 
conjunta prevista no art. 9º, § 5º, da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000.

Art. 113. A avaliação de que trata o art. 9º, § 5º, da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, será efetuada com 
fundamento no anexo específico sobre os objetivos das 
políticas monetária, creditícia e cambial, os parâmetros 
e as projeções para seus principais agregados e vari-
áveis, bem como as metas de inflação estimadas para 
o exercício de 2009, conforme o art. 4º, § 4º, daquela 
Lei Complementar, constante do Anexo VII, observado 
o disposto no art. 11, inciso I, desta lei.

Art. 114. O impacto e o custo fiscal das operações 
extra-orçamentárias constantes do Balanço Financeiro 
e da Demonstração de Variações Patrimoniais da União 
serão igualmente demonstrados em notas explicativas 
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nos respectivos balanços, inclusive nos publicados nos 
termos do art. 165, § 3º, da Constituição.

Art. 115. O Poder Executivo, por intermédio do 
seu órgão central do Sistema de Planejamento e de 
Orçamento Federal, deverá atender, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contado da data de recebimen-
to, às solicitações de informações encaminhadas pelo 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, relati-
vas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer 
categoria de programação ou item de receita, incluindo 
eventuais desvios em relação aos valores da proposta 
que venham a ser identificados posteriormente ao enca-
minhamento do Projeto de Lei Orçamentária de 2009.

Art. 116. Integra esta lei, em atendimento ao dis-
posto no § 3° do art. 4° da Lei Complementar n° 101, 
de 2000, o Anexo VI contendo a demonstração dos 
Riscos Fiscais.

Art. 117. O Poder Executivo atualizará a relação 
de que trata a Seção I do Anexo V sempre que pro-
mulgada emenda constitucional ou lei de que resulte 
obrigações para a União.

§ 1° O Poder Executivo poderá incluir 
outras ações na relação de que trata o ca-
put deste artigo, desde que demonstre que 
constituem obrigação constitucional ou legal 
da União.

§ 2° A relação, sempre que alterada, 
será publicada no Diário Oficial da União e 
encaminhada pelo Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão ao Presidente da Co-
missão Mista de que trata o § 1° do art. 166 
da Constituição.

Art. 118. Para os efeitos do art. 16 da Lei Com-
plementar n° 101, de 2000:

I – as especificações nele contidas inte-
grarão o processo administrativo de que trata 
o art. 38 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como 
os procedimentos de desapropriação de imó-
veis urbanos a que se refere o § 3° do art. 182 
da Constituição;

II – entendem-se como despesas irrele-
vantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para 
bens e serviços, os limites dos incisos I e II do 
art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993.

Art. 119. Em cumprimento ao disposto no art. 5°, 
inciso I, da Lei n° 10.028, de 19 de outubro de 2000, os 

titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da 
Lei Complementar n° 101, de 2000, encaminharão ao 
Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União 
os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo 
de 30 (trinta) dias após o final do quadrimestre.

§ 1° Para fins de elaboração do Relató-
rio de que trata o caput deste artigo, o Poder 
Executivo publicará, até 20 (vinte) dias após 
o encerramento de cada quadrimestre, a me-
todologia e a memória de cálculo da evolução 
da receita corrente líquida.

§ 2° Ficam facultadas à Justiça Fede-
ral e à Justiça do Trabalho a elaboração e a 
publicação dos relatórios em nível de órgão 
orçamentário, nos termos do inciso VI do art. 
5° desta lei.

§ 3° Os Relatórios de Gestão Fiscal serão 
distribuídos à Comissão Mista de que trata o 
art. 166, § 1°, da Constituição, imediatamen-
te após terem sido recebidos pelo Congresso 
Nacional.

§ 4° Para subsidiar a apreciação dos 
relatórios pela Comissão Mista de que trata 
o art. 166, § 1°, da Constituição, o Tribunal 
de Contas da União lhe encaminhará, em 
até 60 (sessenta) dias após o final do pra-
zo de que trata o caput deste artigo, rela-
tório contendo análise dos Relatórios de 
Gestão Fiscal.

Art. 120. Os projetos de lei e medidas pro-
visórias que importem ou autorizem diminuição 
da receita ou aumento de despesa da União no 
exercício de 2009 deverão estar acompanhados 
de estimativas desses efeitos, para cada um dos 
exercícios compreendidos no período de 2009 a 
2011, detalhando a memória de cálculo respectiva 
e correspondente compensação.

§ 1° O Poder Executivo encaminhará, 
quando solicitado pelo Presidente de órgão 
colegiado do Poder Legislativo, no prazo má-
ximo de 60 (sessenta) dias, a estimativa da 
diminuição de receita ou do aumento de des-
pesa, ou oferecerá os subsídios técnicos para 
realizá-la.

§ 2° O Poder Executivo atribuirá a órgão 
de sua estrutura administrativa a responsabi-
lidade pelo cumprimento do disposto neste 
artigo, no âmbito desse Poder.
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§ 3° A estimativa do impacto orçamentário-
financeiro previsto neste artigo deverá ser ela-
borada ou homologada por órgão da União.

Art. 121. As propostas de atos que resultem em 
criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter 
continuado, entendida aquela que constitui ou venha 
a se constituir em obrigação constitucional ou legal da 
União, além de atender ao disposto no art. 17 da Lei 
Complementar n° 101, de 2000, deverão, previamente 
à sua edição, ser encaminhadas aos órgãos a seguir 
para que se manifestem sobre a compatibilidade e 
adequação orçamentária e financeira:

I – no âmbito do Poder Executivo, aos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Fazenda, que se manifestarão 
conjuntamente;

II – no âmbito dos demais Poderes, aos 
órgãos competentes, inclusive os referidos no 
§ 1° do art. 14 desta lei.

Art. 122. Será publicado, junto com o Relatório Re-
sumido da Execução Orçamentária referente ao primeiro 
bimestre do exercício financeiro de 2009, demonstrativo 
do superávit financeiro de cada fonte de recursos, apurado 
no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2008.

Parágrafo único. No caso de receitas vinculadas, 
o demonstrativo deverá identificar as respectivas uni-
dades orçamentárias.

Art. 123. Na execução orçamentária, deverá ser 
evidenciada a despesa com cargos em comissão em 
subelemento específico.

Art. 124. A retificação dos autógrafos dos proje-
tos de lei orçamentária de 2009 e de créditos adicio-
nais, no caso de comprovado erro no processamento 
das deliberações no âmbito do Congresso Nacional, 
somente poderá ocorrer:

I – até o encerramento do primeiro perí-
odo da sessão legislativa, no caso da Lei Or-
çamentária de 2009;

II – até 30 (trinta) dias após a publicação 
no Diário Oficial da União e desde que ocor-
ra dentro do exercício financeiro, no caso dos 
créditos suplementares e especiais.

Parágrafo único. Vencido o prazo de que 
trata o caput deste artigo, a retificação será 
feita mediante a abertura de créditos suple-
mentares ou especiais, observado o disposto 
nos arts. 57 e 58, ou de acordo com o previsto 
no art. 56, desta lei.

Art. 125. Os projetos e os autógrafos das leis 
de que trata o art. 165 da Constituição, bem como de 
suas alterações, deverão ser, reciprocamente, dispo-

nibilizados em meio eletrônico, inclusive em bancos de 
dados, quando for o caso, na forma definida por grupo 
técnico integrado por representantes dos Poderes Le-
gislativo e Executivo.

§ 1° A integridade entre os projetos de lei, 
de que trata o caput deste artigo, e os respec-
tivos meios eletrônicos é de responsabilidade 
das correspondentes unidades do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2° A integridade entre os autógrafos, 
referidos neste artigo, e os respectivos meios 
eletrônicos é de responsabilidade do Congres-
so Nacional.

Art. 126. Para fins de realização da audiência 
pública prevista no art. 9°, § 4°, da Lei Complementar 
n° 101, de 2000, o Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Nacional, até 3 (três) dias antes da audiên-
cia ou até o último dia dos meses de maio, setembro 
e fevereiro, o que ocorrer primeiro, relatórios de ava-
liação do cumprimento da meta de superávit primário, 
com as justificativas de eventuais desvios e indicação 
das medidas conetivas adotadas.

§ 1° Os relatórios previstos no caput 
deste artigo conterão também:

I – os parâmetros constantes do inciso 
XXVI do Anexo III, desta lei, esperados e efe-
tivamente observados, para o quadrimestre e 
para o ano;

II – o estoque e o serviço da dívida pública 
federal, comparando a observada ao final de 
cada quadrimestre com a do início do exercício 
e a do final do quadrimestre anterior;

III – o resultado primário obtido até o 
quadrimestre, discriminando, em milhões de 
reais, receitas e despesas, obrigatórias e dis-
cricionárias, no mesmo formato da previsão 
atualizada para todo o exercício.

§ 2° A Comissão Mista de que trata o 
art. 166, § 1°, da Constituição, poderá, por 
solicitação do Poder Executivo ou por inicia-
tiva própria, adiar as datas de realização da 

audiência prevista no caput.

Art. 127. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Congresso Nacional, 28 de julho de 2008. – Se-

nador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26087 



26088 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26089 



26090 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26091 



26092 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26093 



26094 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26095 



26096 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26097 



26098 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26099 



26100 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26101 



26102 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26103 



26104 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26105 



26106 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26107 



26108 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26109 



26110 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26111 



26112 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26113 



26114 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26115 



26116 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26117 



26118 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26119 



26120 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26121 



26122 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26123 



26124 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26125 



26126 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26127 



26128 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26129 



26130 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26131 



26132 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26133 



26134 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26135 



26136 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26137 



26138 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26139 



26140 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26141 



26142 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26143 



26144 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26145 



26146 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26147 



26148 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26149 



26150 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26151 



26152 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26153 



26154 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira  4   26155             



26156 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26157 



26158 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26159 



26160 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26161 



26162 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26163 



26164 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26165 



26166 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26167 



26168 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26169 



26170 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26171 



26172 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26173 



26174 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26175 



26176 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26177 



26178 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26179 



26180 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26181 



26182 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26183 



26184 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26185 



26186 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26187 



26188 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26189 



26190 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26191 



26192 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26193 



26194 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26195 



26196 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26197 



26198 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26199 



26200 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26201 



26202 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26203 



26204 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26205 



26206 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26207 



26208 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26209 



26210 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26211 



26212 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26213 



26214 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26215 



26216 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26217 



26218 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26219 



26220 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26221 



26222 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26223 



26224 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26225 



26226 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26227 



26228 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26229 



26230 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26231 



26232 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26233 



26234 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26235 



26236 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26237 



26238 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26239 



26240 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26241 



26242 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26243 



26244 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26245 



26246 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26247 



26248 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26249 



26250 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26251 



26252 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26253 



26254 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26255 



26256 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26257 



26258 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26259 



26260 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26261 



26262 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26263 



26264 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26265 



26266 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26267 



26268 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26269 



26270 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26271 



26272 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26273 



26274 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26275 



26276 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26277 



26278 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26279 



26280 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26281 



26282 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26283 



26284 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26285 



26286 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26287 



26288 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26289 



26290 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26291 



26292 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26293 



26294 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26295 



26296 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26297 



26298 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26299 



26300 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26301 



26302 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26303 



26304 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26305 



26306 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26307 



26308 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26309 



26310 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26311 



26312 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26313 



26314 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26315 



26316 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26317 



26318 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26319 



26320 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26321 



26322 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26323 



26324 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26325 



26326 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26327 



26328 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26329 



26330 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26331 



26332 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26333 



26334 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26335 



26336 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26337 



26338 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26339 



26340 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26341 



26342 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26343 



26344 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26345 



26346 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26347 



26348 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26349 



26350 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26351 



26352 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26353 



26354 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26355 



26356 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26357 



26358 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26359 



26360 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26361 



26362 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26363 



26364 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26365 



26366 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26367 



26368 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26369 



26370 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26371 



26372 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26373 



26374 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26375 



26376 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26377 



26378 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26379 



26380 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26381 



26382 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26383 



26384 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26385 



26386 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26387 



26388 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26389 



26390 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26391 



26392 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26393 



26394 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26395 



26396 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26397 



26398 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26399 



26400 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26401 



26402 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26403 



26404 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26405 



26406 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26407 



26408 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26409 



26410 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26411 



26412 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26413 



26414 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26415 



26416 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26417 



26418 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26419 



26420 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26421 



26422 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26423 



26424 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26425 



26426 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26427 



26428 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26429 



26430 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26431 



26432 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26433 



26434 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26435 



26436 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26437 



26438 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26439 



26440 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26441 



26442 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26443 



26444 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26445 



26446 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26447 



26448 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26449 



26450 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26451 



26452 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26453 



26454 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26455 



26456 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26457 



26458 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26459 



26460 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26461 



26462 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26463 



26464 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26465 



26466 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26467 



26468 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26469 



26470 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26471 



26472 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26473 



26474 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26475 



26476 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26477 



26478 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26479 



26480 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26481 



26482 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26483 



26484 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26485 



26486 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26487 



26488 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26489 



26490 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26491 



26492 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26493 



26494 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26495 



26496 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26497 



26498 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26499 



26500 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26501 



26502 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26503 



26504 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26505 



26506 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26507 



26508 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26509 



26510 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26511 



26512 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26513 



26514 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26515 



26516 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26517 



26518 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26519 



26520 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26521 



26522 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26523 



26524 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26525 



26526 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26527 



26528 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26529 



26530 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26531 



26532 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26533 



26534 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26535 

Anexo VI

ANEXO DE RISCOS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – 2009 
(De acordo com o disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000)



26536 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26537 



26538 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26539 



26540 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26541 



26542 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26543 



26544 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26545 



26546 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26547 



26548 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26549 



26550 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26551 



26552 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26553 



26554 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26555 



26556 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26557 



26558 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26559 



26560 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26561 



26562 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26563 



26564 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26565 



26566 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26567 



26568 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26569 



26570 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26571 



26572 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26573 



26574 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26575 



26576 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26577 



26578 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26579 



26580 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26581 



26582 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26583 



26584 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26585 



26586 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26587 



26588 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26589 



26590 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26591 



26592 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26593 



26594 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26595 



26596 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26597 

OF. nº 593/2008-CN

Brasília, 12 de novembro de 2008

Exmº Sr. 
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 184, de 2008-CN 
(nº 853/2008, na origem), na qual comunica haver ve-
tado parcialmente o Projeto de Lei do Senado nº 62, 
de 2004 (nº 7.376/2006, na Câmara dos Deputados), 
que “Disciplina o direito a alimentos gravídicos, a forma 
como ele será exercido e dá outras providências”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Se-
nado Federal.

Aviso nº 994 – C. Civil.

Em 5 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 7.376, de 2006 nº 62/04 no Senado Federal, 
que, com veto parcial, se converteu na Lei nº 11.804, 
de 5 de novembro de 2008.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

MENSAGEM Nº 853

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar par-
cialmente, por contrariedade ao interesse público e 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 7.376, de 
2006 (nº 62/04 no Senado Federal), que “Disciplina o 

direito a alimentos gravídicos e a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”.

Ouvidos, o Ministério da Justiça, a Advocacia-
Geral da União e a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres manifestaram-se pelo veto aos se-
guintes dispositivos:

Art. 3º ....................................................
“Art. 3º Aplica-se, para a aferição do foro 

competente para o processamento e julga-
mento das ações de que trata esta lei, o art. 
94 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil.”

Razões do veto

“O dispositivo está dissociado da siste-
mática prevista no Código de Processo Civil, 
que estabelece como foro competente para 
a propositura da ação de alimentos o do do-
micílio do alimentando, O artigo em questão 
desconsiderou a especial condição da gestan-
te e atribuiu a ela o ônus de ajuizar a ação de 
alimentos gravídicos na sede do domicílio do 
réu, que nenhuma condição especial vivencia o 
que contraria diversos diplomas normativos que 
dispõem sobre a fixação da competência.”

Art. 5º ....................................................
“Art. 5º Recebida a petição inicial, o juiz 

designará audiência de justificação onde ouvirá 
a pane autora e apreciará as provas da pater-
nidade em cognição sumária, podendo tomar 
depoimento da parte ré e de testemunhas e 
requisitar documentos.”

Razões do veto

“O art. 5º ao estabelecer o procedimento 
a ser adotado, determina que seja obrigató-
ria a designação de audiência de justificação, 
procedimento que não é obrigatório para ne-
nhuma outra ação de alimentos e que causará 
retardamento, por vezes, desnecessário para 
o processo.

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Ad-
vocacia-Geral da União manifestaram-se ainda 
pelo veto aos seguintes dispositivos:

Art. 8º ....................................................
“Art. 8º Havendo oposição à paternidade, 

a procedência do pedido do autor dependerá 
da realização de exame pericial pertinente.”

Razões do veto
“O dispositivo condiciona a sentença de proce-

dência à realização de exame pericial, medida que 
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destoa da sistemática processual atualmente exis-
tente, onde a perícia não é colocada como condição 
para a procedência da demanda, mas sim como ele-
mento prova necessário sempre que ausentes outros 
elementos comprobatórios da situação jurídica objeto 
da controvérsia.”

Art. 10 ...................................................
“Art. 10. Em caso de resultado negativo 

do exame pericial de paternidade, o autor res-
ponderá, objetivamente, pelos danos materiais 
e morais causados ao réu. 

Parágrafo único. “A indenização será li-
quidada nos próprios autos.”

Razões do veto

“Trata-se de norma intimidadora, pois 
cria hipótese de responsabilidade objetiva 
pelo simples fato de se ingressar em juízo e 
não obter êxito. O dispositivo pressupõe que 
o simples exercício do direito de ação pode 
causar dano a terceiros, impondo ao autor o 
dever de indenizar, independentemente da 
existência de culpa, medida que atenta contra 
o livre exercício do direito de ação.”

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres manifestaram-
se ainda pelo veto ao seguinte dispositivo:

Art. 9º ....................................................
“Art. 9º Os alimentos serão devidos des-

de a data da citação do réu.”

Razões do veto

“O art. 9º prevê que os alimentos serão 
devidos desde a data da citação do réu. Ocorre 
que a prática judiciária revela que o ato cita-
tório nem sempre pode ser realizado com a 
velocidade que se espera e nem mesmo com 
a urgência que o pedido de alimentos requer. 
Determinar que os alimentos gravídicos sejam 
devidos a partir da citação do réu é condená-
lo, desde já, a não-existência, uma vez que a 
demora pode ser causada pelo próprio réu, 
por meio de manobras que visam impedir o 
ato citatório. Dessa forma, o auxílio financeiro 
devido à gestante teria início no final da gra-
videz, ou até mesmo após o nascimento da 
criança, o que tomaria o dispositivo carente 
de efetividade.”

Por fim, o Ministério da Justiça manifestou-se 
pelo veto ao seguinte dispositivo:

Art. 4º ....................................................

“Art. 4º Na petição inicial, necessaria-
mente instruída com laudo médico que ateste 
a gravidez e sua viabilidade, a pane autora in-
dicará as circunstâncias em que a concepção 
ocorreu e as provas de que dispõe para provar 
o alegado, apontando, ainda, o suposto pai, 
sua qualificação e quanto ganha aproximada-
mente ou os recursos de que dispõe, e exporá 
suas necessidades.”

Razões do veto

“O dispositivo determina que a autora 
tenha obrigatoriamente, que juntar à petição 
inicial laudo sobre a viabilidade da gravidez. 
No entanto, a gestante, independentemente 
da sua gravidez ser viável ou não, necessita 
de cuidados especiais, o que enseja dispêndio 
financeiro. O próprio art. 2º do Projeto de Lei 
dispõe sobre o que compreende os alimentos 
gravídicos: ‘valores suficientes para cobrir as 
despesas adicionais do período de gravidez 
e que sejam dela decorrentes, da concepção 
ao parto, inclusive referente à alimentação 
especial, assistência médica e psicológica, 
exames complementares, internações, parto e 
demais prescrições preventivas e terapêuticas 
indispensáveis (...)’. Esses gastos ocorrerão 
de qualquer forma, não sendo adequado que 
a gestante arque com sua totalidade, motivo 
pelo qual é medida justa que haja comparti-
lhamento dessas despesas com aquele que 
viria a ser o pai da criança.”

Essa Senhor Presidente, as razões que me leva-
ram a vetar os dispositivos acima mencionado do projeto 
em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 5 de novembro de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Disciplina o direito a alimentos graví-
dicos. É a forma como ele será exercido e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei disciplina o direito de alimentos da 

mulher gestante e a forma como será exercido.
Art. 2º Os alimentos de que trata esta lei com-

preenderão os valores suficientes para cobrir as des-
pesas adicionais do período de gravidez e que sejam 
dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as 
referentes à alimentação especial, assistência médica 
e psicológica, exames complementares, internações, 
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas 
e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além 
de outras que o juiz considere pertinentes.

Parágrafo único. Os alimentos de que trata este 
artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser 
custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribui-
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ção que também deverá ser dada pela mulher grávida, 
na proporção dos recursos de ambos.

Art. 3º Aplica-se, para a aferição do foro compe-
tente para o processamento e julgamento das ações 
de que trata esta lei, o art. 94 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Art. 4º Na petição inicial, necessariamente ins-
truída com laudo médico que ateste a gravidez e sua 
viabilidade, a parte autora indicará as circunstâncias 
em que a concepção ocorreu e as provas de que 
dispõe para provar o alegado, apontando, ainda, o 
suposto pai, sua qualificação e quanto ganha aproxi-
madamente ou os recursos de que dispõe, e exporá 
suas necessidades.

Art. 5º Recebida a petição inicial, o juiz designará 
audiência de justificação onde ouvirá a parte autora 
e apreciará as provas da paternidade em cognição 
sumária, podendo tomar depoimento da parte ré e de 
testemunhas e requisitar documentos.

Art. 6º Convencido da existência de indícios da 
paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que 
perdurarão até o nascimento da criança, sopesando 
as necessidades da parte autora e as possibilidades 
da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, 
os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão 
alimentícia em favor do menor até que uma das partes 
solicite a sua revisão.

Art. 7º O réu será citado para apresentar resposta 
em 5 (cinco) dias.

Art. 8º Havendo oposição à paternidade, a pro-
cedência do pedido do autor dependerá da realização 
de exame pericial pertinente.

Art. 9º Os alimentos serão devidos desde a data 
da citação do réu.

Art. 10. Em caso de resultado negativo do exame 
pericial de paternidade, o autor responderá, objetivamen-
te, pelos danos materiais e morais causados ao réu.

Parágrafo único. A indenização será liquidada 
nos próprios autos.

Art. 11. Aplicam-se supletivamente nos proces-
sos regulados por esta Lei as disposições das Leis 
nºs 5.478, de 25 de julho de 1968, e 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara dos Deputados, 16 de outubro de 
2008. 

LEI Nº 11.804, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008

Disciplina o direito a alimentos graví-
dicos e a forma como ele será exercido e 
dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei disciplina o direito de alimentos da 

mulher gestante e a forma como será exercido.
Art. 2º Os alimentos de que trata esta lei com-

preenderão os valores suficientes para cobrir as 
despesas adicionais do período de gravidez e que 
sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, 
inclusive as referentes à alimentação especial, as-
sistência médica e psicológica, exames complemen-
tares, internações, pano, medicamentos e demais 
prescrições preventivas e terapêuticas indispensá-
veis, a juízo do médico, além de outras que o juiz 
considere pertinentes.

Parágrafo único. Os alimentos de que trata este 
artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser 
custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribui-
ção que também deverá ser dada pela mulher grávida, 
na proporção dos recursos de ambos.

Art. 3º (VETADO)
Art. 4º (VETADO)
Art. 5º (VETADO)
Art. 6º Convencido da existência de indícios da pater-

nidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão 
até o nascimento da criança, sopesando as necessidades 
da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, 
os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão 
alimentícia em favor do menor até que uma das panes 
solicite a sua revisão.

Art. 7º O réu será citado para apresentar resposta 
em 5 (cinco) dias.

Art. 8º (VETADO)
Art. 9º (VETADO)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. Aplicam-se supletivamente nos processos 

regulados por esta lei as disposições das Leis nº 5.478, 
de 25 de julho de 1968, e 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 5 de novembro de 2008; – 187º da In-
dependência e 120º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 3-4-09. – Michel Temer, Presidente.
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Brasília, de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Participo a Vossa Excelência que o Senado Fede-

ral, a requerimento do Senhor Senador Marco Maciel, 
inseriu, em Ata da Sessão de 14 de abril do corrente 
ano, Voto de Pesar, cujo texto segue em anexo, pelo 
falecimento do Deputado Federal Carlos Wilson.

Cordiais saudações, – Senador José Sarney, 
Presidente do Senado Federal.

VOTO DE PESAR

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2009

Na forma do disposto no Regimento Interno e 
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as 
seguintes homenagens pelo falecimento do Deputa-
do Federal Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, 
ocorrido no dia 11 de abril, do corrente ano, na cidade 
do Recife, estado de Pernambuco.

I – inserção em Ata de Voto de profundo Pesar;
II – apresentação de condolências:

a) a seus familiares
b) à Câmara dos Deputados;
c) ao Governo do Estado de Pernambu-

co, do qual foi Governador;
d) à Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária, da qual foi Presidente;
e) ao Clube Náutico Capibaribe.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2009. – Sena-
dor Marco Maciel.

Publique-se. 
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA COM A FINALIDADE 
DE ANALISAR E DAR PARECER SOBRE A MATÉRIA 

DO PROCESSO Nº 146.341/2007

Of. 7/09 -Pres.

Brasília, 1º de junho de 2009

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

Senhor Presidente
Em virtude de no próximo dia cinco exaurir-se o 

prazo da Comissão de Sindicância com a finalidade de 
analisar e dar parecer sobre a matéria do processo nº 
146.341/2007 solicito, a Vossa Excelência a prorrogação 
do prazo da Comissão por quarenta e cinco dias úteis, 
de acordo com o parágrafo único do artigo 7º do Ato 
da Mesa nº 37, de 2009, que rege os procedimentos 

a serem observados na apreciação de representações 
relacionadas ao decoro parlamentar, para a realização 
de novas diligências e solicitação de informações ne-
cessárias à elaboração do Relatório Final.

Respeitosamente, – Deputado Antônio Carlos Ma-
galhães Neto, Segundo Vice-Presidente e Corregedor.

Concedo, a partir de 6 de junho do cor-
rente, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
útes para a referida Comissão de Sindicância 
analisar e dar parecer sobre a matéra do pro-
cesso nº 146.341/2007. Publique-se.

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 551

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Wla-

dimir Costa passa a integrar, na qualidade de titular, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 
a formação dos valores das tarifas de energia elétrica no 
Brasil, a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) na autorização dos reajustes e reposicionamen-
tos tarifários a título de reequilíbrio econômico-financeiro 
e esclarecer os motivos pelos quais a tarifa média de 
energia elétrica no Brasil ser maior do que em nações 
do chamado G7, grupo dos 7 países mais desenvolvidos 
do mundo, em substituição ao Deputado Édio Lopes, que 
passa a ocupar a vaga de suplente.

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

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 554

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Bel Mesquita deixa de integrar, na qualidade de Titu-
lar, a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 
a violência urbana.

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

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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OF nº 290/GAB

Brasília, 2 de junho de 2009

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

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

para solicitar que seja o Deputado José Airton Cirilo 
(PT-CE) retirado da condição de membro suplente na 
Comissão Especial destinada a proferir parecer a Pro-
posta de Emenda a Constituição nº 4-A, de 2007, do 
Senhor Flávio Dino, que “dá nova redação ao artigo 
55 da Constituição Federal, dispondo sobre a perda 
de mandato de Deputados e Senadores, inclusive por 
infidelidade partidária.”

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF nº 294/GAB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que torne sem efeito 

o ofício 290/PT e solicito que seja o Deputado José 
Airton Cirilo (PT-CE) retirado da condição de membro 
suplente na Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer 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 perca o mandato o Deputado ou Senador que se 
desfiliar voluntariamente do partido sob cuja legenda 
foi eleito – PEC nº 4.295.

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. nº 295/GAB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

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

cia, a fim de indicar como titulares os Deputados 
Décio Lima (PT-SC), Vander Loubet (PT-MS) e Pau-

lo Pimenta (PT-RS) e como suplente os Deputados 
Eduardo Valverde (PT/RO), Pedro Eugênio (PT-PE) 
e Luiz Couto (PT-PB), para integrarem a 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 remune-
ratório para qualquer que seja a esfera de governo. 
– PEC nº 08907.

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. nº 298/PT

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar o Deputado Virgílio Guimarães (PT/MG), 
como vice-líder da bancada do Partido dos Trabalha-
dores em substituição ao Deputado Carlos Abicalil 
(PT/MT).

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 488/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimun-

do Gomes de Matos, como membro suplente, para 
integrar a Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 52/03, 
que dá nova redação ao § 4º do art. 18 da Constitui-
ção Federal, estabelecendo que na criação, fusão ou 
desmembramento de Municípios deverão ser preser-
vadas a continuidade e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Lí-
der do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. nº 490/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vanderlei 

Macris, como membro suplente, em substituição ao 
Deputado Manoel Salviano, para integrar a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 492/2009/PSDB

 
Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o Deputado Manoel 

Salviano, como membro suplente, em substituição 
ao Deputado Vanderlei Macris, para integrar a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Lí-
der do PSDB

Defiro. Publique-se. 
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 505/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para Vice-Líder

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Edson 

Aparecido, em substituição ao Deputado Bruno Ro-
drigues, como Vice-Líder do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira – PSDB.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Lí-
der do PSDB.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral. 
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 511/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Carlos 

Sampaio, como membro titular, para integrar a Co-
missão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar 
a Violência Urbana.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 513/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Bruno Ro-

drigues, Rômulo Gouveia e Urzeni Rocha, como membros 
titulares, e o Deputado Eduardo Gomes, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar a formação dos valores 
das tarifas de energia elétrica no Brasil, a atuação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na au-
torização dos reajustes e reposicionamentos tarifários a 
título de reequilíbrio econômico-financeiro e esclarecer 
os motivos pelos quais a tarifa média de energia elétrica 
no Brasil ser maior do que em nações do chamado G7, 
grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 499/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Aní-

bal, como membro titular, em substituição ao Deputado 
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Affonso Camargo, para integrar a Comissão de Viação 
e Transportes.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em: 3-6-09. – Michel Temer, Presidente 

Of. nº 500/2009/PSDB

Brasília, 3 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Affonso Ca-

margo, como membro titular, em substituição ao Deputa-
do José Aníbal, para integrar a Comissão de Educação 
e Cultura.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. B/163/09

Brasília, 2 de junho de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a retirada da Deputada 

Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) da titularidade da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rollem-
berg, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 309

Brasília, 29 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Neudo Campos (PP-RR) como 

Titular na Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer 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 qua-

dro em extinção da Administração Federal. Altera a 
Constituição Federal de 1988).

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 209/09 LIDPV 

Brasília, 2 de junho de 2009

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

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

celência que estarei ausente de Brasília no período de 
3 a 5 de junho, quando estará respondendo por essa 
Liderança o Vice-Líder, Deputado Edson Duarte.

Colho o ensejo para reiterar meus protestos de 
apreço e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, 
Líder do PV.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/Nº 148/2009

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão 
Permanente

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

dade partidária, o Deputado Gonzaga Patriota – PSB/PE, 
para ocupar a vaga de suplente na Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado – CSPCCO.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF/LID/Nº 150/2009 

Brasília, 3 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para CPI

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alexandre 

Silveira – PPS/MG, como membro titular, em substitui-
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ção ao Deputado Raul Jungmann PPS/PE, que designo 
como suplente, para integrar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito para apurar a Violência Urbana.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/Nº 153/2009

Brasília, 3 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão 
Especial

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

lidade partidária, o Deputado Ilderlei Cordeiro – PPS/
MG, para ocupar a vaga de suplente na Comissão Es-
pecial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 47, de 2003, do Senado 
Federal, que “altera o art. 6º da Constituição Federal, 
para introduzir a alimentação como direito social”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Mem. nº 45/09/Assessoria

Em 28 de maio de 2009

Ao Exmo. Sr. Presidente da CD 
Deputado Michel Temer

Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a ti-
tularidade de Comissão Especial

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos termos 
das atribuições regimentais previstas no art. 10 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, a indicação 
da Deputada Luciana Genro (PSOL/RS) para ocupar a 
vaga de titular na 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” (in-
clui os empregados do extinto Banco de Roraima, cujo 
vínculo funcional tenha sido reconhecido, no quadro em 
extinção da Administração Federal) em vaga destinada 
ao Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado Ivan Valente, 
Líder do PSOL.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Mem. nº 46/09/Assessoria

Em 28 de maio de 2009

Ao Exmo. Sr. Presidente da CD 
Deputado Michel Temer

Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a ti-
tularidade de Comissão Especial

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos termos 
das atribuições regimentais previstas no art. 10 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, a indicação 
do Deputado Mauro Nazif (PSB/RO) para ocupar a vaga 
de suplente na 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” (in-
clui os empregados do extinto Banco de Roraima, cujo 
vínculo funcional tenha sido reconhecido, no quadro em 
extinção da Administração Federal) em vaga destinada 
ao Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado Ivan Valente, 
Líder do PSOL.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 19/2009 – GDMM

Brasília, 28 de maio de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
Deputado Michel Temer
Nesta

Assunto: Indicação de membro em Comissão

Senhor Presidente,
Venho por meio deste, como Representante do 

Partido Humanista da Solidariedade – PHS, indicar a 
Deputada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM, como titu-
lar na vaga do PHS na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC.

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

PHS/MG, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF. CCTCI-P/205/09 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: PL nº 2.899/08

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
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ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei Nº 
2.899/08.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi-
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere-
cido.

Atenciosamente, – Deputada Professora Raquel 
Teixeira, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 159– PP/2009 – CCJC 

 
Brasília, em 19 de maio de 2009

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

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 856/2008, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 81/09 – Pres. 

 
Brasília, 28 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

em reunião ordinária realizada em 20/5/09, proferiu 
parecer pela aprovação, com substitutivo, do Projeto 
de Lei nº 4.311/08, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado Mauro Lopes.

Respeitosamente, – Deputado Alexandre Silveira, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 82/09 – Pres. 

Brasília, 28 de maio de 2009.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião ordinária realizada em 20/5/09, profe-
riu parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.920/09, 
nos termos do parecer do Relator, Deputado Antonio 
Carlos Biscaia.

Respeitosamente, – Deputado Alexandre Sil-
veira, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 83/09 – Pres. 

Brasília, 28 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

em reunião ordinária realizada em 20/5/09, proferiu 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.640/08, 
nos termos do parecer do Relator, Deputado Bispo 
Gê Tenuta.

Respeitosamente, – Deputado Alexandre Silveira, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-91/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
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missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o 
Projeto de Lei nº 4.355/08 – Do Tribunal Superior do 
Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secre-
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-99/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o 
Projeto de Lei nº 3.620-A/08 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao inciso XI do art. 29 da Lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre 
a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, para alterar a estrutura básica do Minis-
tério do Esporte”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-107/09-CTASP 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 4.385-A/08 – Do Poder Executivo – que “au-
toriza o Poder Executivo a doar área para a instalação 
da Embaixada da Delegação Especial Palestina e dá 
outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-108/09-CTASP 

 
Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto 
de Lei nº 3.844-A/04 – Do Sr. Max Rosenmann – que 
“define o ato de enfermagem”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-110/09-CTASP 

 
Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o 
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Projeto de Lei nº 1.005/07 – Da Sra. Manuela D’Ávila 
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 6.615, de 16 
de dezembro de 1978, para dispor sobre a identida-
de profissional de Radialistas”, e o Projeto de Lei nº 
1.467/07, apensado. 

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-111/09-CTASP 

 
Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 1.033-A/07 – Do Sr. Eduardo da Fonte 
– que “assegura a ampla defesa e o contraditório, em 
processo administrativo, ao consumidor de serviços 
de energia elétrica”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-113/09-CTASP 

 
Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-

blico, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
o Projeto de Lei nº 3.734/08 – Do Sr. Ribamar Al-
ves – que “altera a Lei nº 3.999, de 15 de dezembro 
de 1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e 
cirurgiões-dentistas”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-205/09/CVT

 
Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.250/08 
– Da Sra. Aline Corrêa – que “altera a Lei nº 9.277, 
de 10 de maio de 1996, para dispor sobre isenção da 
cobrança de pedágio”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 199-2009

 
Brasília, 2 de junho de 2009

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

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a re-

tirada do meu nome como membro titular da Comis-
são de Educação e Cultura pela vaga do Bloco PSDB/
DEM e PPS.

Na certeza da acolhida ao pleito, agradeço-lhe 
antecipadamente.

Atenciosamente, – Deputado Enio Bacci, PDT-
RS.

Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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Defiro. Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26609 

PROJETO DE LEI Nº 5.243, DE 2009 
(Do Sr. Alex Canziani)

Altera o art. 13 da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996, que “Dispõe sobre a 
arbitragem”.

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

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

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996 – que “Dispõe sobre a arbitragem” 
– para estabelecer a qualificação do árbitro. 

Art. 2º O art. 13 da Lei nº 9.307, de 23 de setem-
bro de 1996, passa a vigorar com nova redação para 
o caput e com o acréscimo de § 8º:

“ Art. 13. Poderá ser árbitro qualquer pessoa 
capaz, ainda que titular de delegação do Poder 
Público, e que tenha a confiança das partes.

...............................................................
§ 8º. O titular de delegação, referido no 

caput deste artigo, não poderá atuar em lití-
gio envolvendo interesse da Administração 
Pública.” 

Justificação

A solução de conflitos por intermédio da arbitra-
gem é prática que vem se desenvolvendo ao longo dos 
últimos anos, sobretudo em virtude da morosidade da 
Justiça e das incontáveis possibilidades de recurso.

A Lei nº 9.307/96, que define os procedimentos a 
serem observados no Juízo Arbitral, estabelece em seu 
art. 1º que “as pessoas capazes de contratar poderão 
valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis”. E no caput do art. 13 
prescreve: “Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e 
que tenha a confiança das partes”.

A adoção do juízo arbitral tem servido para de-
safogar o trabalho dos Tribunais, oferecendo a pos-
sibilidade de se obter uma rápida solução para esse 
tipo de demanda. 

Note-se que existe hoje um nítido viés no senti-
do de deixar que os Tribunais decidam, tanto quanto 
possível, as causas que envolvam questões de maior 
relevância. Nesse sentido, de um tempo para hoje, 
as iniciativas nesse sentido estão sendo coroadas de 
êxito: juizados especiais de pequenas causas, fixa-
ção de alçadas e limitação de recursos protelatórios, 
dentre outras. Merece destaque, ainda, a permissão 
legal para que Cartórios possam realizar separação, 
divórcio, inventário e partilha, atendidas as prelimina-
res da inexistência de incapazes e observada sempre 
a consensualidade entre as partes envolvidas. 

O legislador, atento às circunstâncias, deve em-
prestar todo o apoio ao juízo arbitral como forma de 
superação das controvérsias. 

Buscando incentivar, ainda mais, a utilização do juízo 
arbitral pelas partes, creio ser oportuno e conveniente mu-
dar-se a atual redação do caput do art. 13 da Lei 9.307/96 
para fazer constar, expressamente, que titulares de dele-
gação do Poder Público também poderão ser designados 
como árbitros. Por que não permitir, por exemplo, que o 
Tabelião de Notas possa atuar na superação de conflitos 
entre pessoas que disputam indenização por danos? Ou 
o de Protesto para dirimir diferença no cálculo de multas 
e juros sobre uma dívida vencida? Ressalte-se que os ti-
tulares de delegação, a teor da Lei nº 8.935, de 18 de no-
vembro de 1994, são profissionais do Direito, dotados de 
fé pública e com graduação acadêmica adequada.

Os árbitros devem ter como características fun-
damentais a confiança das partes e a capacitação 
específica face à demanda. 

As leis, infelizmente, têm se preocupado com situa-
ções que ocorrem nos grandes centros urbanos, esque-
cendo que as comunidades de pequeno e médio porte 
também enfrentam seus problemas e, como no caso 
presente, podem superá-los com a ajuda imparcial de 
pessoas conceituadas e com qualificação para tanto. 

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

PROJETO DE LEI Nº 5.248, DE 2009 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1.993, para dispor sobre a con-
cessão do benefício assistencial de prestação 
continuada à pessoa com deficiência. 

Despacho: Apense-se À(ao) PL nº 
3.967/1997. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de de-

zembro de 1.993, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 20................................................... 
...............................................................
§ 3º Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um 
quarto) do salário mínimo.

...............................................................
§ 9º Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência a fa-
mília cuja renda mensal não exceda a seis 
salários mínimos mensais.”(NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A partir da Constituição Federal de 1.988, a in-
clusão social das pessoas com deficiência tornou-se 
objeto de inúmeras proposições que objetivam lhes 
garantir o exercício pleno da cidadania e a conquista 
de uma vida independente.

A Lei Maior assegura o recebimento de um sa-
lário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência que 
comprove não possuir meios de prover a própria ma-
nutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.

Por sua vez, a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 
de 1993 estabelece critérios para concessão e manu-
tenção do benefício assistencial de prestação conti-
nuada, no valor de um salário mínimo, para a pessoa 
com deficiência e para o idoso com 65 anos ou mais 
que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

A mencionada Lei nº 8.742, de 1993, considera 
incapaz de prover a manutenção da pessoa com defi-
ciência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo

No caso das pessoas com deficiência, conside-
ramos esse limite muito baixo, uma vez que estas são 
totalmente dependentes, incapazes para o trabalho e 
para as atividades da vida diária, necessitando, por-
tanto, de assistência permanente de terceiros e gastos 
frequentes com medicamentos, fisioterapia e equipa-
mentos especiais.

Nesse sentido, o Projeto de Lei que ora apresen-
tamos permite a concessão do benefício assistencial a 
todas as pessoas com deficiência cuja renda mensal 
familiar não exceda a seis salários mínimos.

Além disso, o Projeto de Lei em tela atualiza o ter-
mo “pessoa portadora de deficiência” para “pessoa com 
deficiência”, considerado adequado pelas associações 
representativas desse segmento da população.

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

Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Luis Carlos Heinze.

PROJETO DE LEI Nº 5.252, DE 2009 
(Do Sr. Leonardo Quintão)

Limita a fixação de cota de rateio em 
despesas de condomínio.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei limita a fixação de cota de rateio 

em despesas de condomínio.
Art. 2º O § 1º, do Art. 12 , da Lei nº 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 12...................................................
§ 1º A fixação da quota no rateio corres-

ponderá a divisão das despesas do condomínio 
entre as unidades, de forma igualitária, cobran-
do-se das unidades de tamanhos maiores o má-
ximo de 30% (trinta por cento) a mais do que o 
valor fixado para a quota da unidade menor;

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

Art. 3º . O inciso I, do Art. 1.336 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a ter a 
seguinte redação:

“Art. 1.336 .............................................
I – Contribuir para as despesas do condo-

mínio de acordo com a divisão entre as unida-
des, de forma igualitária, cabendo às unidades 
de tamanhos diferentes no máximo 30% (trinta 
por cento) a mais do valor fixado para a quota 
da unidade menor;

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

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

Justificação

Objetiva este Projeto de Lei corrigir distorção quan-
to à forma correta de se cobrar a divisão de despesas 
de condomínio, em um edifício composto por unidades 
de tamanhos diferentes.

Alguns ainda não entendem que, mesmo sendo 
um apartamento de cobertura ou térreo maior que os 
demais apartamentos, não há justificativa lógica para se 
cobrar a taxa de condomínio conforme a fração ideal.

O uso da fração ideal no rateio das despesas en-
tre lojas térreas independentes e salas também leva a 
situações injustas.

A cada dia surgem mais decisões judiciais derru-
bando o uso da fração ideal para a divisão de despesas 
de manutenção e conservação. Os juízes, com o apoio 
de bons peritos judiciais, têm compreendido que a fração 
ideal foi criada para dividir os custos com as obras e a 
mão-de-obra para construir o prédio, não sendo viável 
sua aplicação para dividir despesas de portaria, limpeza, 
iluminação, áreas de lazer, pois tais áreas comuns são 
utilizadas de forma igualitária por todos os ocupantes 
das unidades, independentemente do tamanho destas. 
Somente quanto a água tal consumo deve ser analisado 
conforme o efetivo uso pela unidade maior.

Aqueles que insistem em “punir” quem adquire uma 
unidade maior que as demais, quando descobrem a real 
definição do que seja fração ideal, partem para outros 
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argumentos que também se mostram frágeis perante 
uma análise mais acurada. Dizem que pelo fato de o 
proprietário de unidades maiores ter melhor condição 
financeira, via de regra, deva pagar mais ao condomínio, 
e assim confundem tal cobrança como se fosse Imposto 
de Renda ou sobre propriedade. 

Há ainda aqueles que teimam em dizer que o apar-
tamento de cobertura ou loja deve pagar mais porque 
tem maior valor. Ora, o proprietário neste caso pagou 
pelo que adquiriu e não ganhou nada, tendo arcado 
com o ITBI no ato da compra e todo ano com IPTU 
mais caro que as demais unidades menores. Portanto, 
imposto está ligado ao valor do patrimônio ou à capa-
cidade contributiva, e não tem nada ver com rateio de 
despesas de condomínio.

Por uma questão de bom senso, não é correto co-
brar a mais daquele que não usufrui nada além do que 
os demais, devendo a divisão de despesas de condo-
mínio respeitar sua natureza jurídica de simples divisão 
de despesas a que cada um deu causa.

A permanecer a situação atual, continuarão crescen-
do as demandas desnecessárias, o que apenas contribui 
para a insegurança jurídica e a morosidade da Justiça.

Tanto é injusta a cobrança de rateio de despesas 
de condomínio pela fração ideal que hoje é comum, 
quando da construção de novos edifícios, as conven-
ções já trazerem o percentual da unidade diferente que, 
geralmente não excede a 30% (trinta por cento)do valor 
fixado para as unidades menores.

Para corrigir essa injustiça e, para que não se dê 
margem ao enriquecimento ilícito, venho pedir o apoio 
dos meus Nobres Pares a este Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Leonardo Quintão.

PROJETO DE LEI Nº 5.261, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Altera os arts. 41, 66 e 68 da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 
Execução Penal, e acrescenta o art. 319-B 
ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, a fim de assegurar 
a concessão dos benefícios da progressão 
de regime, da detração, da remição e do li-
vramento condicional, e a imediata colocação 
em liberdade do preso que haja cumprido 
integralmente a pena.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei altera os arts. 41, 66 e 68 da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Exe-

cução Penal, e acrescenta o art. 319-B ao Decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a fim 
de assegurar a concessão dos benefícios da progressão 
de regime, da detração, da remição e do livramento con-
dicional, e a imediata colocação em liberdade do preso 
que haja cumprido integralmente a pena.

Art. 2.º Os arts. 41, 66 e 68 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 41...........……………………………
…………….............……………………...
XVII – direito subjetivo à concessão dos 

benefícios da progressão de regime, da detra-
ção, da remição e do livramento condicional, 
sempre que devidamente preenchidos os re-
quisitos legais”.

“Art.66. ...…………………………………
……………………………………………...
XI – conceder, de ofício ou a requerimen-

to de qualquer pessoa, os benefícios da pro-
gressão de regime, da detração, da remição 
ou da liberdade condicional, sempre que ve-
rificar o preenchimento dos requisitos legais, 
sob pena de responsabilidade administrativa, 
civil e penal;

XII – colocar imediatamente em liberdade, 
de ofício ou a requerimento de qualquer pes-
soa, o preso cuja pena haja sido integralmente 
cumprida, sob pena de responsabilidade admi-
nistrativa, civil e penal.”

“Art.68. ……............................…………
....…................…………………………...
II – …………......…………………………
……………………………………………...
g) a concessão dos benefícios da pro-

gressão de regime, da detração, da remição 
ou da liberdade provisória, sempre que verifi-
car o preenchimento dos requisitos legais, sob 
pena de responsabilidade administrativa, civil 
e penal;

h) a imediata colocação em liberdade do 
preso cuja pena haja sido integralmente cum-
prida, sob pena de responsabilidade adminis-
trativa, civil e penal.”

Art. 3º. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 
319-B:

“Art. 319-B. Deixar o juiz da execução pe-
nal de conceder, de ofício ou a requerimento de 
qualquer pessoa, os benefícios da progressão 
de regime, da detração, da remição e do livra-
mento condicional, sempre que devidamente 
preenchidos os requisitos legais.
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Pena – reclusão, de 3 (dois) a 5 (cinco) 
anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre 
o membro do Ministério Público que deixa de 
requerer a concessão dos benefícios previstos 
no caput, sempre que verificar o preenchimento 
dos requisitos legais.”

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Segundo estimativas do DEPEN, mais de 10% dos 
cerca de 420 mil presos integrantes do sistema prisio-
nal brasileiro já cumpriram pena e ainda se encontram 
detidos, ou têm direito aos benefícios previstos na Lei 
de Execução Penal, que, contudo, deixam de ser con-
cedidos em razão da deficiente atuação dos defensores, 
juízes e membros do Ministério Público que atuam na 
execução da pena.

A primeira crítica a ser feita sobre a legislação en-
tão em vigor é o fato de a Lei de Execução Penal (LEP) 
simplesmente ignorar que os benefícios da progressão 
de regime, da detração, da remição e do livramento 
condicional são, de fato, direitos subjetivos do preso, 
cuja concessão há de ser imediata e se dar de ofício, 
presentes todos os requisitos legais que os autorizem.

Outro motivo apontado para o afogamento do sis-
tema é a falta de defensores públicos para atendimento 
à população carente, grande maioria do sistema carce-
rário brasileiro. Na maioria das vezes esses profissionais 
se encontram sobrecarregados e lhes falta tempo para 
analisar e peticionar em todos os processos onde existe 
a possibilidade real de concessão de um benefício ou 
de colocação do preso em liberdade.

Assim sendo, propõe-se a inclusão de inciso ao 
art. 41 da LEP para caracterizar esses benefícios como 
direito subjetivo do preso, bem como se estabelecer a 
desnecessidade de representação por defensor para a 
apresentação de requerimento para a sua concessão.

Porquanto a concessão desses benefícios está 
intimamente ligada ao direito de liberdade do preso, 
assegurado constitucionalmente e tutelável, inclusive, 
pela via do habeas corpus, afigura-se perfeitamente 
possível que qualquer pessoa possa comparecer em 
juízo para requerê-los, da mesma forma como qualquer 
pessoa pode impetrar habeas corpus, consoante auto-
riza o art. 654 do Código de Processo Penal.

Infelizmente, também se constata serem tímidas 
as atuações do juiz da execução penal e do Ministério 
Público no sentido de tomar todas as providências ca-
bíveis e necessárias à colocação do preso em liberda-
de ou à concessão desses benefícios, mesmo porque 
a LEP nada dispõe sobre o seu dever de agir nessas 
ocasiões.

A solução, pois, está na alteração dos arts. 66 e 68 
da LEP, de modo a se estabelecer tais competências.

Por fim, a inclusão do art. 319-B ao Código Penal 
tem por escopo criar modalidade específica do crime de 
prevaricação, estabelecendo assim infração penal para 
o juiz da execução penal e para o membro do Ministério 
Público que deixarem de atuar para que os benefícios 
mencionados sejam concedidos.

Certo de que meus nobres pares reconhecerão 
a relevância, conveniência, necessidade e oportunida-
de das alterações legais que se pretende implementar, 
conto com o seu apoio para a aprovação deste projeto 
de lei.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – Depu-
tado Dr. Talmir.

PROJETO DE LEI Nº 5.274, DE 2009 
(Do Sr. Jilmar Tatto)

Suprime o inciso IV do art. 112 da Lei 
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

Despacho: Apense-se À(ao) PL nº 
4.583/1990. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica suprimido o inciso IV do artigo 112 da 

Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que “Define a situ-
ação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O projeto que apresentamos altera a Lei 6.815, de 
19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil. Nossa intenção é suprimir o inciso 
IV do artigo 112 da referida lei, o qual estabelece que 
ler e escrever a língua portuguesa é uma das condições 
para a naturalização.

Ao nosso ver, tal exigência é desnecessária para 
a naturalização. Ao exprimir o desejo de se naturalizar, 
o estrangeiro já deixa claro sua intenção de integrar-se 
culturalmente e, com o tempo, ele naturalmente apren-
derá a ler e escrever a língua do país. 

Além disso, caso seja incorporada ao ordenamento 
jurídico interno, a proposta reforçaria a tradição do Brasil 
como país acolhedor de imigração, bem como harmoniza-
ria a legislação vigente com a Declaração dos Direitos Hu-
manos das Nações Unidas, segundo a qual todo homem 
tem direito a uma nacionalidade – e não tece nenhuma 
exigência acerca do conhecimento do idioma. 

Isso posto, contamos com o apoio dos nobres pa-
res para a aprovação da nossa proposta

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – Depu-
tado Jilmar Tatto.
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PROJETO DE LEI Nº 5.312, DE 2009 
(Do Ministério Público da União) 

MENSAGEM PGR Nº 1/2009 

Dispõe sobre a criação de cargos no 
quadro do Ministério Público Militar.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público Finanças e Tri-
butação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados no quadro do Ministério Pú-

blico Militar os cargos efetivos constantes do Anexo I 
desta Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação des-
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do 
Ministério Público da União.

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

Brasília, 27 de maio de 2009; 188º da Independên-
cia e 121º da República. – Ministério Público Militar.

ANEXO I

Brasília-DF, 27 de maio de 2009. – Antonio Fer-
nando Barros e Silva de Souza Procurador-Geral Da 
República.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.622, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.261/2009 
MSC nº 95/2009

Aprova o ato que outorga concessão 
à FUNDAÇÃO NÚCLEO CULTURAL BEN-
TOGONÇALVENSE para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com 
fins exclusivamente educativos, no Muni-
cípio de Bento Gonçalves, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

27 de novembro de 2008, que outorga concessão à FUN-
DAÇÃO NÚCLEO CULTURAL BENTOGONÇALVENSE 
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR Nº 1.261, DE 2009 
(Mensagem nº 95, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 
de novembro de 2008, que outorga con-
cessão à FUNDAÇÃO NÚCLEO CULTURAL 
BENTOGONÇALVENSE para executar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, com fins exclusivamente edu-
cativos, no Município de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 

acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-
torga concessão à FUNDAÇÃO NÚCLEO CULTURAL 
BENTOGONÇALVENSE para executar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é 
regulada pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, 
e pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro 
de 1996. De acordo com esses instrumentos jurídicos, 
a outorga de concessão para execução de serviço de 
radiodifusão com fins exclusivamente educativos inde-
pende de edital. O Poder Executivo informa que a FUN-
DAÇÃO NÚCLEO CULTURAL BENTOGONÇALVENSE 
atendeu aos requisitos da legislação específica.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Eunício Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga concessão 
à FUNDAÇÃO NÚCLEO CULTURAL BENTO-
GONÇALVENSE para executar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, com fins exclu-
sivamente educativos, no Município de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

27 de novembro de 2008, que outorga concessão à FUN-
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DAÇÃO NÚCLEO CULTURAL BENTOGONÇALVENSE 
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Eunício Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Eunício Oliveira, à TVR nº 1.261/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Ma-
chado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lin-
domar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pimenta, 
Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo 
Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, Angela Amin, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jô Mo-
raes, Jorginho Maluly, Julio Semeghini, Márcio Marinho, 
Nelson Meurer, Raul Jungmann e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.623, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.251/2009 
MSC nº 89/2009

Aprova o ato que autoriza a FM Catan-
duvas – Associação Comunitária Rádio FM 
Catanduvas a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Catanduvas, Estado de Santa Catarina.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

199, de 12 de junho de 2003, que autoriza a FM Catan-

duvas – Associação Comunitária Rádio FM Catandu-
vas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.251, DE 2009 
(Mensagem nº 89, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
199, de 12 de junho de 2003, que autoriza 
a FM Catanduvas – Associação Comunitá-
ria Rádio FM Catanduvas a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Catanduvas, Estado de 
Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a FM Catanduvas – Associação Comunitária 
Rádio FM Catanduvas a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a FM Catanduvas – Associação Comu-
nitária Rádio FM Catanduvas atendeu aos requisitos 
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da legislação específica e recebeu autorização para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a FM Catan-
duvas – Associação Comunitária Rádio FM 
Catanduvas a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Catanduvas, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

199, de 12 de junho de 2003, que autoriza a FM Catan-
duvas – Associação Comunitária Rádio FM Catandu-
vas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Zequinha Marinho, à TVR nº 1.251/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 

Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.624, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.196/2009 
MSC nº 103/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária de Maçambará a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Maçambará, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Porta-

ria nº 583, de 16 outubro de 2007, que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária de Maçambará 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Maçambará, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.196, DE 2009 
(Mensagem nº 103, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
583, 16 de outubro de 2007, que autoriza 
a Associação de Difusão Comunitária de 
Maçambará a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Municí-
pio de Maçambará, Estado do Rio Grande 
do SUL.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária de Maçambará a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Difusão Comunitária de 
Maçambará atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Deputado 
Eunício Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária de Maçambará a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Maçambará, 
Estado do Rio Grande do SUL.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

583, de 16 outubro de 2007, que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária de Maçambará a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Maçambará, Estado do Rio Grande do SUL.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Eunício Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Eunício Oliveira, à TVR nº 1.196/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.625, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.191/2009 
MSC nº 103/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Amigos do Portal do Alvorada/Ouro 
Branco-AL a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Ouro Branco, Estado de Alagoas.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

382, de 15 de agosto de 2006, que autoriza a Associa-
ção dos Amigos do Portal do Alvorada/Ouro Branco-
AL a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ouro Branco, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.191, DE 2009 
(Mensagem nº 103, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
382, de 15 de agosto de 2006, que autori-
za a Associação dos Amigos do Portal do 
Alvorada/Ouro Branco-AL a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Ouro Branco, Estado 
de Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/
Ouro Branco-AL a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação dos Amigos do Portal do 
Alvorada/Ouro Branco-AL atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu autorização para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

Cabe ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação do 
Congresso Nacional por solicitação do Ministério das 
Comunicações, em deferimento à Mensagem Presi-
dencial nº 417, de 26 de junho de 2007.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Amigos do Portal do Alvorada/Ouro 
Branco-AL a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Ouro Branco, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

382, de 15 de agosto de 2006, que autoriza a Associa-
ção dos Amigos do Portal do Alvorada/Ouro Branco-
AL a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ouro Branco, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Zequinha Marinho, à TVR nº 1.191/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
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Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Ma-
chado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Lin-
domar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pimenta, 
Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo 
Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, Angela Amin, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jô Mo-
raes, Jorginho Maluly, Julio Semeghini, Márcio Marinho, 
Nelson Meurer, Raul Jungmann e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.626, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.173/2009 
MSC nº 101/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rosanense de Comunicação Social – 
ARCOS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Rosana, Estado de São Paulo.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 263, de 15 de maio de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Rosanense de Comunicação Social – ARCOS 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rosana, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.173, DE 2009 
(Mensagem nº 101, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 263, 
de 15 de maio de 2008, que autoriza a As-
sociação Rosanense de Comunicação So-
cial – ARCOS a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Rosana, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso-
ciação Rosanense de Comunicação Social – ARCOS 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo in-
forma que a documentação apresentada pela Associação 
Rosanense de Comunicação Social – ARCOS atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2009. – Depu-
tado Ratinho Junior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rosanense de Comunicação Social – 
ARCOS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Rosana, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 263, de 15 de maio de 2008, que autoriza a Asso-
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ciação Rosanense de Comunicação Social – ARCOS 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rosana, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2009. – Depu-
tado Ratinho Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Ratinho Junior, à TVR nº 1.173/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.627, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.163/2009 
MSC nº 101/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Cêrro 
Azul, Estado do Paraná.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

129, de 20 de março de 2008, que autoriza a Asso-

ciação Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cêrro Azul, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Deputada 
Professora Raquel Teixeira, Presidente em exercício.

TVR nº 1.163, DE 2009 
(Mensagem nº 101, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
129, de 20 de março de 2008, que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Novo Cêr-
ro Azul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Cêrro Azul, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Rádio Comunitária Novo 
Cêrro Azul atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
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de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Cêrro 
Azul, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

129, de 20 de março de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cêrro Azul, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Zequinha Marinho, à TVR nº 1.163/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-

ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.628, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.126/2008 
MSC nº 956/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária, Cultural e Artística e Ja-
purá a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Japurá, Estado do Paraná.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 656, de 21 de novembro de 2007, que autoriza a 
Associação Comunitária, Cultural e Artística e Japu-
rá a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município Japurá, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.126, DE 2008 
(Mensagem nº 956, de 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 656, 
de 21 de novembro de 2007, que autoriza a 
Associação Comunitária, Cultural e Artís-
tica e Japurá a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
Japurá, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária, Cultural e Artística e Japurá 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária, Cultural e Ar-
tística e Japurá atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária, Cultural e Artística e Ja-
purá a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município Ja-
purá, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 656, de 21 de novembro de 2007, que autoriza a 
Associação Comunitária, Cultural e Artística e Japu-
rá a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município Japurá, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009.– Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Zequinha Marinho, à TVR nº 1.126/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.629, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.156/2009 
MSC nº 100/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Prudente de Morais de Radiodifusão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Prudente 
de Morais, Estado de Minas Gerais.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

126, de 20 de março de 2008, que autoriza a Associa-
ção de Prudente de Morais de Radiodifusão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26623 

serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Prudente de Morais, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.156, DE 2009 
(Mensagem nº 100, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
126, de 20 de março de 2008, que autoriza 
a Associação de Prudente de Morais de 
Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Prudente de Morais, Estado de Minas 
Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Prudente de Morais de Radiodifusão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Prudente de Morais de 
Radiodifusão atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 

de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Paulo Henrique Lustosa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Prudente de Morais de Radiodifusão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Prudente 
de Morais, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

126, de 20 de março de 2008, que autoriza a Associa-
ção de Prudente de Morais de Radiodifusão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Prudente de Morais, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Paulo Henrique Lustosa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Paulo Henrique Lustosa, à TVR nº 
1.156/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
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ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.630, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 101/2008 
MSC nº 954/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Amigos Nova Vale a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Lagoinha, Estado de 
São Paulo.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

540, de 27 de setembro de 2007, que autoriza a As-
sociação de Amigos Nova Vale a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Lagoinha, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

TVR nº 1.101, DE 2008 
(Mensagem nº 954, de 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 540, 
de 27 de setembro de 2007, que autoriza a 
Associação de Amigos Nova Vale a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Lagoinha, Es-
tado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-

ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação de Amigos Nova Vale a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula-
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No 
processo em questão, a Associação de Amigos Nova 
Vale atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Amigos Nova Vale a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Lagoinha, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

540, de 27 de setembro de 2007, que autoriza a As-
sociação de Amigos Nova Vale a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão comunitária no Município de Lagoinha, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2009. – Depu-
tado Zequinha Marinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Zequinha Marinho, à TVR nº 1.101/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.957, DE 2009 

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita informações ao Exmo. Sr. Rei-
nhold Stephanies, Ministro da Agricultura 
Percuária e Abastecimento, sobre a presen-
ça de benzeno em refrigerantes.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24, 
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam so-
licitadas ao Exmo. Sr. Reinhold Stephanies, Ministro 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, informações 
sobre a presença de benzeno em refrigerantes.

De acordo com matéria publicada no jornal Fo-
lha de São Paulo, em 05 de maio de 2009, página C9, 
intitulada “Sete refrigerantes têm substância cancerí-
gena”, teste feito sobre 24 refrigerantes constatou a 
presença de benzeno, substância cancerígena, em 
sete deles.

Diante destas informações, indagamos:

1) Este ministério e o departamento que 
fiscaliza o setor tomaram ciência do fato?

2) Em caso positivo, que providências 
foram adotadas?

3) Como se dá o processo de fiscalização 
dos refrigerantes? 

4) Considerando os riscos para o con-
sumidor, o MAPA planeja retirar do mercado 
tais produtos?

Sala das Sessões, de maio de 2009. – Edson 
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.958, DE 2009 

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita informações ao Exmo. Sr. José 
Gomes Temporão, Ministro da Saúde, sobre 
a presença de benzeno em refrigerantes.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24, 
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam solici-
tadas ao Exmo. Sr. Sr. José Gomes Temporão, Ministro 
da Saúde, informações sobre a presença de benzeno 
em refrigerantes.

De acordo com matéria publicada no jornal Fo-
lha de São Paulo, em 05 de maio de 2009, página C9, 
intitulada “Sete refrigerantes têm substância cancerí-
gena”, teste feito sobre 24 refrigerantes constatou a 
presença de benzeno, substância cancerígena, em 
sete deles.

Diante destas informações, indagamos:

1) Este Ministério ou a ANVISA adota-
ram providências com relação à denúncia? Em 
caso positivo, quais?

3) A ANVISA participa do processo de 
fiscalização dos refrigerantes? Em caso posi-
tivo, de que forma?
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4) Considerando os riscos para o consu-
midor, este Ministério/ANVISA planeja retirar 
tais produtos do mercado?

Sala das Sessões, de maio de 2009. – Edson 
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.959, DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Saúde, 
informações sobre a viabilidade de utiliza-
ção do teste da fibronectina fetal pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério da Saúde, o seguinte pe-
dido de informação:

O teste da fibronectina fetal está sendo utilizado 
com sucesso em serviços de pronto atendimento de 
São Paulo. O teste detecta em 10 minutos o risco de 
parto prematuro e tem contribuído substancialmente 
para a redução das internações desnecessárias das 
gestantes.

De acordo com especialistas da área de saúde, 
a utilização do teste pode reduzir em até 30% os gas-
tos com atendimento. Atualmente, o tratamento para 
retardar o parto é feito via internação da gestante, 
que é submetida a uma série de medicamentos que 
inibem as contrações uterinas. Este tratamento, além 
de consumir vultosos recursos, pode causar efeitos 
colaterais, quais sejam: a cefaléia, alteração na pres-
são e tontura. 

Diante do exposto, solicitamos as seguintes in-
formações:

Se este Ministério possui estudo técnico 
para a viabilidade de aplicação do teste da fi-
bronectina fetal pelas unidades conveniadas ao 
Sistema Único de Saúde. Em caso positivo, en-
viar cópia do estudo e informar prazo para a uti-
lização do teste na rede pública de saúde; e

Os valores investidos no ano de 2008 para o 
tratamento de retardamento de parto no Estado do 
Amazonas. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.960, DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Justiça 
informações acerca da Base Garatéia, no 
município de Santo Antônio do Içá (AM).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério da Justiça, o seguinte pe-
dido de informação:

Recentemente foi desativado o Posto de Con-
trole Fluvial Base do Anzol, situado na comunidade 
Palmares, no rio Solimões, cuja função precípua era 
a fiscalização das embarcações estrangeiras que na-
vegam em águas brasileiras. 

A região do Alto Solimões é estratégica, pois além 
de fazer fronteira com importantes países da América 
do Sul, também constitui na principal entrada de bar-
cos colombianos que trazem grandes quantidades de 
entorpecentes ilegais em suas cargas. 

De acordo com a população dos municípios de 
Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo 
Antônio do Içá, desde que a Base do Anzol foi desa-
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tivada, o número de crimes e o tráfico na região au-
mentaram substancialmente.

A Polícia Federal informou que até o fim do mês 
será concluída a obra da nova base, chamada de Ga-
ratéia, situada na confluência dos rios Içá e Solimões, 
no município de Santo Antônio do Içá. Ainda que a 
nova base tenha melhor estrutura que a antiga Base 
do Anzol, é intuitivo que enquanto a base Garatéia não 
estiver em funcionamento, serão necessárias intensas 
fiscalizações, com o escopo de combater o crescente 
número de ilícitos penais na região.

Considerando que os policiais federais exercem 
atividades imprescindíveis à defesa de nossas frontei-
ras, bem como de combate ao tráfico de entorpecentes, 
solicitamos as seguintes informações: 

O prazo para que a Base Garatéia inicie 
as operações de fiscalização;

O valor total da obra; e
Se há previsão de aumento do efetivo de 

agentes federais na região, bem como no número 
de lanchas para fiscalização dos rios da região.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.962, DE 2009 
(Do Sr. Beto Faro)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Fazenda sobre dívidas em operações 
de crédito rural no âmbito de programas 
para agricultores familiares com recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte – FNO.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição Fe-

deral, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito 
a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro 
da Fazenda, Pedido de Informações sobre os resultados, 
com o maior nível de detalhamento dos dados, do levan-

tamento realizado por Grupo de Trabalho instituído por 
este Ministério, com a participação de representantes do 
Banco da Amazônia, acerca dos contratos e valores das 
dívidas de agricultores familiares financiados no âmbito 
dos programas FNO Especial, Prorural e Prodex.

Justificação

As informações requeridas servirão para subsidiar 
as ações políticas do mandato sobre os temas.

Sala das Sessões, de maio de 2009. – Deputa-
do Beto Faro.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.963, DE 2009 

(Do Sr. Washington Luiz)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Fazenda sobre a situação atual do en-
dividamento do município de São Luiz/MA.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência 
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda o 
seguinte pedido de informações:

No momento atual, qual o valor total da 
dívida pública consolidada do município de 
São Luiz/MA;

Indicação de prazos de pagamento da 
dívida, contando-se aí juros, encargos e amor-
tização, prazos determinados para a liquidação 
e comprometimento com suas receitas;

Os credores dos referidos débitos e quais 
são os seus respectivos valores e prazos para 
pagamento dos juros e do principal;

A capacidade de endividamento do mu-
nicípio de São Luiz/MA, e se ainda pode vir a 
contrair novos empréstimos, seja no mercado 
interno ou externo;
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O município de São Luiz/MA está cumprin-
do com os limites de endividamento, previstos 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000).

Justificação

Muitos são os municípios Brasileiros que vem pas-
sando por grandes dificuldades financeiras, em especial 
as capitais, devido aos endividamentos de administrações 
anteriores, o que vem inviabilizando a realização de novos 
investimentos em benefício das populações locais.

A ausência de novos investimentos em município 
da grandeza e da relevância de São Luiz, não prejudi-
ca apenas aquela localidade, mas todo um estado e 
acaba por refletir na economia regional.

Diante do exposto, acredito ser importante tomar 
conhecimento da situação em que se encontra as fi-
nanças do município de São Luiz para execução dos 
investimentos necessários para o desenvolvimento da 
região, e portanto, solicito o apoio dos nobres pares 
para, neste Requerimento de Informação, contar com 
os esclarecimentos do Senhor Ministro da Fazenda.

Sala das Sessões, de maio de 2009. – Washing-
ton Luiz, Deputado Federal, PT-MA.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.964, 2009 

(Do Sr. Brizola Neto)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Justiça, em consulta ao Diretor 
da Polícia Federal sobre as operações “Na-
valha” e “Boi Barrica” e “Lunus”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, 

§ 2º, da Constituição Federal e na forma dos arts. 115, 
I, e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-

dos que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações 
ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, em consul-
ta ao Diretor da Polícia Federal, sobre o andamento 
e as providências tomadas a respeito das diligências 
policiais nas denominadas operações “Navalha”, “Boi 
Barrica” e “Lunus”, bem como na realização de dili-
gência policial de busca e apreensão, requerida pelo 
Ministério Público e autorizada pelo Poder Judiciário, 
realizada em 1/3/2002, na empresa Lunus Serviços e 
Participações S.A., em São Luís -MA.

Conforme amplamente divulgado pela impren-
sa, a Polícia Federal, em diligência policial, em que 
foram apreendidos uma série de documentos, bem 
como escutas telefônicas no escritório do Sr. Zuleido 
Veras, na Empresa Gautama, conforme denúncia do 
Senador Jarbas Vasconcelos em entrevista na Revis-
ta Veja, verbis:

“Publicação: Edição 2101, de 25 de fe-
vereiro de 2009

Título:Basta de Folia com Dinheiro Pú-
blico

Conteúdo: A entrevista do senador Jar-
bas Vasconcelos, recebida com silêncio pelo 
PMDB, entrará para a história como um marco 
na luta contra a corrupção. Ele deu as coorde-
nadas desse bom combate

Otávio Cabral e Diego Escosteguy
Há um episódio que ilustra bem a engre-

nagem de corrupção denunciada pelo senador 
Jarbas Vasconcelos. Deflagrada pela Polícia 
Federal em 2007, a chamada Operação Na-
valha revelou que o empreiteiro Zuleido Veras, 
dono da construtora Gautama, conquistava 
obras públicas mediante o suborno de uma 
ampla rede de colaboradores no mundo po-
lítico. VEJA teve acesso à íntegra das provas 
produzidas até agora pela PF, que continua 
investigando o esquema do empreiteiro. Esses 
documentos inéditos demonstram que, quan-
do precisava de favores em Brasília, a turma 
de Zuleido recorria à bancada do PMDB no 
Senado. Uma troca comercial simples: o par-
tido providenciava os serviços solicitados e 
Zuleido pagava por eles – especialmente por 
ocasião de campanhas eleitorais. As obras de 
ampliação do aeroporto de Macapá, no Ama-
pá, constituem um bom exemplo dessa relação 
promíscua. A Infraero só licitou a obra, no fim 
de 2004, após pedido do senador Sarney ao 
presidente Lula. Até aí, nada mais natural – 
Macapá é reduto eleitoral do senador. A partir 
desse momento, contudo, começou a girar a 
roda da fortuna estabelecida pelo empreiteiro. 
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Com “técnicos” instalados em postos-chave 
do governo, a Gautama conseguiu fraudar a 
licitação e assinar um contrato superfaturado 
em 50 milhões de reais. 

A PF conseguiu reunir provas – como 
comprovantes de depósitos bancários, diá-
logos telefônicos, planilhas de propina – que 
mostram como o dinheiro público roubado foi 
rateado: parte abasteceu campanhas eleito-
rais, parte foi parar diretamente no bolso dos 
envolvidos. Numa planilha apreendida na re-
sidência de Zuleido, constam 500000 reais 
em contribuições de campanha no Amapá, 
por orientação de Sarney, chamado de “PR” 
(presidente). Segundo a Polícia Federal, a pro-
miscuidade era tamanha que um dos lobistas 
da empreiteira, chamado de José Ricardo, 
despachava dentro do gabinete do senador 
Sarney. Há comprovantes de depósito para 
assessores dos senadores Renan Calheiros, 
Valdir Raupp e Roseana Sarney. Há anotações 
que sugerem repasses de propina ao senador 
Romero Jucá, cujo patrimônio declarado é de 
512 000 reais – quase um pedinte dentro do 
padrão de seus pares. Um dos encarregados 
de cobrar os pagamentos era Ernane Sarney, 
irmão do presidente do Congresso, que rece-
beu de Zuleido um depósito de 30 000 reais. 
Num diálogo interceptado em abril de 2007, 
Ernane pede dinheiro ao tesoureiro da Gauta-
ma. “Vocês estão me enrolando. Já não estava 
tudo na mão? Eu tô com a corda no pescoço 
aqui, rapaz, o doutor também tá com a corda 
no pescoço”, explica o irmão de Sarney.” 

Some-se a respeito a operação da Polícia Federal 
denominada de “Boi Barrica”, conforme noticia o jornal 
O Estado de São Paulo, em 07 de fevereiro de 2009:

“Origem: O Estado de São Paulo
Autor da matéria: Felipe Recondo
Publicada: Em 07 de fevereiro de 

2009 
Título: Abin é suspeita de avisar família 

Sarney sobre processo sigiloso
Em grampo, senador pergunta ao fi-

lho se recebera informações sobre ação 
judicial;PF acha menção à agência insufi-
ciente para abrir investigação

Conteúdo: 
“...Uma interceptação telefônica feita pela 

Polícia Federal em abril do ano passado, com 
autorização da Justiça, captou uma conversa 
entre o senador José Sarney (PMDB-AP) e 

seu filho Fernando Sarney. No diálogo, o pre-
sidente do Senado pergunta ao filho, que é 
empresário, se ele havia recebido informações 
da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 
supostamente sobre um processo judicial que, 
então, corria em sigilo.

Na gravação de 3 minutos e 32 segundos, 
no dia 17 de abril do ano passado, Fernando 
pergunta ao pai se há alguma novidade sobre 
“aquele meu negócio”, que seria um processo 
sigiloso protocolado na 1ª Vara da Justiça do 
Maranhão. Sarney responde: “Não, até agora 
não me deram nada.” Fernando prossegue: 
“Muito bem, mas eu aqui já tive notícia, aqui do 
Banco da Amazônia.” O senador pergunta: “É, 
né. Da Abin?” E o filho responde: “Também.

A PF informou que a menção à Abin não 
é suficiente para abrir uma investigação es-
pecífica a fim de apurar se agentes do órgão 
passaram para a família Sarney informações 
sobre uma operação policial em andamento. 
De acordo com delegados ouvidos pelo Esta-
do, essa foi a única citação da Abin nas várias 
horas de gravações feitas, por isso dizem não 
ser possível levantar suspeitas sobre a partici-
pação de seus agentes nesse episódio.

O suposto vazamento de informações 
pela agência seria sobre a Operação Boi Bar-
rica, em que a PF investiga a possibilidade de 
uma empresa de Fernando Sarney estar en-
volvida com esquema de financiamento ilegal 
na campanha eleitoral de 2006. Tal suspeita 
foi suscitada pelas interceptações telefônicas 
e pelo comportamento das pessoas envolvidas 
depois de informadas da existência de uma 
operação policial, segundo ofício encaminhado 
pela PF à 1ª Vara Criminal de São Luís, onde 
o caso é investigado.

No documento, a PF informa que, a partir 
do momento em que o inquérito foi protoco-
lado, tiveram início “condutas suspeitas por 
parte dos investigados”. A começar, continua 
o ofício, por outra ligação que Fernando re-
cebe do pai.

De acordo com o ofício, Sarney deter-
minou ao filho que voltasse a Brasília imedia-
tamente. “Detalhe: Fernando havia deixado 
Brasília no dia anterior”, ressalta o documen-
to encaminhado à Justiça. Depois, Fernando 
recebe outras ligações com o mesmo intuito: 
chamá-lo imediatamente à capital federal.

Em uma dessas conversas interceptadas, 
Fernando liga para sua secretária e ordena que 
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ela esvazie as gavetas de sua mesa, coloque 
tudo numa caixa e guarde em local seguro. 
Em caso do cumprimento de um mandado 
de busca e apreensão, como foi deferido pela 
Justiça, a PF nada acharia. Os policiais tenta-
ram descobrir para onde foram levados esses 
documentos, mas não conseguiram.

As suspeitas sobre o vazamento de da-
dos da Operação Boi Barrica levaram a Polícia 
Federal a abrir inquérito específico para apurar 
possíveis responsabilidades. As investigações 
ainda não foram concluídas”.. 

Por fim, o caso “Lunus”, fato determinado, que 
impõe essa convocação é a diligência de busca e 
apreensão pela Polícia Federal na empresa Lunus de 
propriedade da Governadora Roseana Sarney, onde a 
imprensa aponta, através de informação junto a Polícia 
Federal, desvios de dinheiro público para abastecer 
campanhas eleitorais.

Esses são os fatos determinados, da maior 
gravidade, que estão a impor rápida providência 
deste Poder, especialmente porque se divisam 
indícios de envolvimento das empresas investiga-
das com o desvio de recursos públicos federais 
em campanhas eleitorais, malversação de dinheiro 
público para o privado, licitações fraudulentas em 
benefício de quadrilhas, entre outros, razões pela 
quais estão a exigir sejam respondidos os seguin-
tes questionamentos:

Quais as providências que foram ou estão 
sendo tomadas nos casos acima?

O que já pode ser relatado a respeito 
dessas diligências?

Em que estágio se encontram as diligên-
cias para o seu devido encerramento? Qual a 
previsão do seu término?

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Brizola 
Neto, Deputado Federal, PDT-RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
No 3.965, DE 2009 

(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Requer o envio de Requerimento de 
Informação ao Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, solicitando dados referentes aos 
conflitos da reforma agrária.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário:

Com base nos balanços da ouvidoria publicados 
na página da internet do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, solicito os seguintes dados detalhados:

1 – a relação de cada uma das invasões 
registradas pela ouvidoria entre janeiro de 2000 
e abril de 2008, apontando a data, o município 
da ação, o movimento responsável e o número 
de famílias envolvidas.

2 – a relação nominal de todas as pes-
soas assassinadas por conta de conflitos 
no campo, discriminando nessa lista os 
“decorrentes de conflitos agrários”, “não 
decorrentes de conflitos agrários” e “em 
investigação”. Além disso, a data e o muni-
cípio do crime.

3 – a relação dos crimes que, apontados 
em balanços como “em investigação”, já foram 
apurados e podem agora ser incluídos no item 
“decorrentes de conflitos agrários”.

4 – a relação, ano a ano e dividida por 
Estados, das invasões a prédios públicos.

Sala das Sessões, de de 2009. – Deputado Luis 
Carlos Heinze.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.966, DE 2009 

(Do Sr. CAPITÃO ASSUMÇÃO)

Solicita ao Ministro dos Transportes, 
Alfredo Pereira do Nascimento, informa-
ções sobre as obras da Rodovia BR-342, 
que liga os Estados do Espírito Santo e 
Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

50, § 2º, da Constituição Federal e na forma dos arts. 
115 e 116 em conformidade com o Regimento Interno, 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao 
Senhor Ministro dos Transportes, sobre a paralisação 
da BR-342.

Justificação

Este importante corredor rodoviário, que liga o 
estado do Espírito Santo com Minas Gerais, teve suas 
obras paralisadas pelo Tribunal de Contas da União, 
no ano de 2001.

Hoje, oito anos depois, o Tribunal mantém sua 
decisão, diante de uma situação, onde a BR-342 apre-
senta trechos intransitáveis devido a erosão, compro-
metendo a segurança dos motoristas que a trafegam. 
E, com a degradação da rodovia, compromete-se 
também, a economia da região Noroeste do Esta-
do do Espírito Santo principalmente aos municípios 
de Ecoporanga, Água Doce do Norte, Nova Venécia, 
Barra de São Francisco, Mantenópolis, Vila Valério e 
Vila Pavão, que impossibilita o rápido escoamento da 
produção, aumentando assim os custos com transpor-
tes, deixando de gerar emprego e renda, atrasando o 
desenvolvimento da economia local.

Sensível à realidade de grande parte da popula-
ção que expõe sua vida em risco, dia a dia na utilização 
obrigatória da referida BR, solicito informações sobre os 
planos técnicos detalhados que serão aplicados para 
a retomada das obras de extrema necessidade, e de 
direito dos habitantes dessa região, que irá proporcio-
ná-los maior segurança no tráfego, diminuindo o índice 
de morbimortalidade entre os estados envolvidos no 
descaso das autoridades competentes.

Sala das Sessões, de de 2009. – Capitão Assu-
mção, Deputado Federal – ES

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.967, DE 2009 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado das Cidades sobre a execução 
orçamentária das obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento nas comunida-
des carentes da cidade do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 
115, I, e 116, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao 
Senhor Ministro de Estado das Cidades, Senhor Márcio 
Fortes de Almeida, as seguintes informações acerca 
da execução orçamentária das obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento nas comunidades carentes 
da cidade do Rio de Janeiro.

Os valores empenhados e liquidados, em planilhas 
separadas, relativos ao exercício de 2008, transferidos 
para o Estado e o Município do Rio de Janeiro.

Os valores empenhados e liquidados, em planilhas 
separadas, relativas ao exercício atual, transferidos para 
o Estado e para o Município do Rio de Janeiro.

Justificação

A atual crise financeira mundial e a premissa de 
que os recursos públicos devam ser utilizados em ações 
de extrema importância e de resultados práticos para 
a população alvo norteiam essa proposição.

Iniciadas no final de 2007, com ações destinadas 
às comunidades carentes do Complexo do Alemão, 
Manguinhos, Pavão/Pavãozinho/Cantagalo e Rocinha, 
as obras ainda apresentam-se em inexplicável atraso. 
Diferentemente das promessas político-eleitoreiras, de-
pendentes apenas do palanque, da propaganda e da 
vocalização, as benfeitorias previstas para as favelas 
cariocas necessitam da ação e coordenação do Esta-
do, até aqui pouco ou quase não notadas.

Os moradores das comunidades citadas viveram, 
por ocasião do anúncio das obras de urbanização, uma 
expectativa esfuziante acerca das benesses decorren-
tes da pavimentação e estruturação de suas moradias. 
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Porém, a realidade está mostrando um outro lado, o da 
morosidade, do descompromisso e da ineficiência das 
ações públicas na condução das obras prometidas.

Cabem a esta Casa a fiscalização e o acompa-
nhamento de iniciativas custeadas com recursos públi-
cos, sempre no sentido de garantir a correta utilização 
do dinheiro público e o cumprimento fiel das cláusulas 
previstas em contratos firmados entre fornecedores e o 
ente federado contratante. Dessa forma, pretendemos 
obter, como forma de melhor subsidiar nossas preo-
cupações, as informações acima listadas.

Sala das Sessões, de de 2009. – Deputado 
Rodrigo Maia, DEM-RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.968, DE 2009 

(da Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Solicita informações ao Ministro de 
Estado da Integração Nacional sobre o pro-
grama de renegociação de dívidas imple-
mentado pela Lei nº 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
seja encaminhado ao Ministro de Estado da Integração 
Nacional, Deputado Geddel Vieira Lima, o seguinte 
pedido de informações:

A – Em relação aos arts. 1º e 2º (Se-1º e 2º (Se-
curitização I e II), art. 3º (Pesa), art. 5º (Re-
coop), art. 6º (Funcafé), art. 7º (Cacau), art. 8º 
(DAU), arts. 10 e 11 (Investimentos – Finame 
Agrícola Especial, Moderfrota e Prodecoop), 
arts. 12 e 13 (custeios agropecuários prorro-
gados – MCR-6.2, 6.4 equalizados, Proger 
Rural, FAT, FAT Giro Rural e Proinsa), art. 14 

(custeio prorrogado – Pronaf), arts. 15, 16 e 
17 (investimentos – Pronaf), arts. 18 e 22 (cus-
teio – Pronaf), art. 23 (Procera), arts. 24 e 25 
(Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Ban-
co da Terra e Acordo Empréstimo 4147-BR), 
arts. 29 e 30 (Fundos Constitucionais), art. 42 
(Pesa – Liquidação), art. 46 (FAT Integrar), art. 
56 (Prodex, Prorural ou FNO-Espcial), e art. 
58 (Finep), da Lei nº 11.775/2008:

1) número total de operações enquadra-
das – saldos com data base até 31/12/2008:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, 

FNO etc);
1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) saldo devedor total vencido (inclusive 

a parcela de 2008);
1.7) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31-12-08:

2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, 

FNO etc);
2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
3) operações liquidadas – data base até 

31/12/2008:
3.1) por agente financeiro (instituição 

bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

3.2) por unidade da federação;
3.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, 

FNO etc);
3.4) número total de operações na data 

liquidação.
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B – Em relação às demais operações de 
investimentos agropecuários e custeios agro-
pecuários, não tratados nos arts. 10, 11, 12 e 
13 da Lei nº 11.775, de 2008:

1) operações enquadradas nas renego-
ciações por força de Resoluções do BACEN 
– saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderinfra, Finame 

Direto, demais programas do BNDES, outras 
fontes de custeio agropecuário etc);

1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão,
conforme determinação legal.
2) operações renegociadas – data base 

até 31-12-08:
2.1) por agente financeiro (instituição 

bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderinfra, Finame Direto, demais 
programas do BNDES, outras fontes de cus-
teio agropecuário etc);

2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
C) – Em relação ao art. 59 dessa lei, in-

formar as providências e medidas que foram 
adotadas para assegurar, aos mutuários, a 
revisão e redução de garantias, em caso de 
excesso, vinculadas às operações alongadas 
e renegociadas.

Informamos-lhe que esta Comissão aprovou 
o Requerimento nº 379/2009, de autoria do depu-
tado Luiz Carlos Setim, em reunião ordinária rea-
lizada nesta data, que originou este requerimento 
de informações.

Justificação

Esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e de Desenvolvimento Rural – CAPADR, 
por meio da Subcomissão de Endividamento Rural, 
desde meados de 2007, organizou debates e levanta-

mentos de dados para demonstrar a necessidade de 
reorganizar o débito do setor rural, cujo agravamento 
da capacidade de pagamento dos produtores rurais 
foi, em grande parte, decorrente do modelo econômi-
co e de política agrícola adotado no País. A perda de 
renda a partir de 2001/2002 provocou a elevação do 
débito no setor rural, passando dos R$35 bilhões es-
timados no ano de 2001/2002, para próximo de R$90 
bilhões em 2008.

O envio da Medida Provisória 432, de 2008, 
convertida na Lei nº 11.775, de 2008, suscitou dis-
cussões calorosas sobre o alcance das medidas e, 
durante a apreciação da matéria nos plenários da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os 
parlamentares alertavam para a necessidade de 
aprimorar o projeto apresentado pelo Governo. Al-
guns dos avanços, que todos entendiam como fun-
damentais para que o alcance da medida a tornasse 
efetivamente como um mecanismo de solução de-
finitiva para o endividamento, não foram admitidos. 
Os fundamentos de que a dívida deve ser ajustada, 
em função da capacidade de pagamento de cada 
devedor, não foram incorporados ao projeto, frustran-
do a expectativa de todo um setor de fundamental 
importância para a economia nacional.

Não obstante, todos os mecanismos aprovados 
e os prazos fixados, o que antes estava fixado para 
até 30/12/2008, por força da Lei nº 11.922, de 2009, 
foi prorrogado para até 30/06/2009, o que demonstra 
dificuldades na implementação dos mecanismos apro-
vados e no andamento das negociações.

Por essas razões é que propomos esse Reque-
rimento de Informações, por ser este um importante 
instrumento de acompanhamento de andamento e 
de alcance das negociações, por meio de informa-
ções prestadas pelos bancos integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Rural – SNCR, além de avaliar a 
eficiência e eficácia das medidas implementadas e os 
seus resultados, quanto à recuperação das dívidas do 
setor agropecuário como um todo.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Depu-Depu-
tado Fábio Souto, Presidente.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.969, DE 2009 

(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Solicita informações ao Ministro de 
Estado da Fazenda sobre o programa de 
renegociação de dívidas implementado pela 
Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja 
encaminhado ao Ministro de Estado da Fazenda, Dr. 
Guido Mantega, o seguinte pedido de informações:

A – Em relação aos arts. 1º e 2º (Se-1º e 2º (Se-
curitização I e II), art. 3º (Pesa), art. 5º (Re-
coop), art. 6º (Funcafé), art. 7º (Cacau), art. 8º 
(DAU), arts. 10 e 11 (Investimentos – Finame 
Agrícola Especial, Moderfrota e Prodecoop), 
arts. 12 e 13 (custeios agropecuários prorro-
gados – MCR-6.2, 6.4 equalizados, Proger 
Rural, FAT, FAT Giro Rural e Proinsa), art. 14 
(custeio prorrogado – Pronaf), arts. 15, 16 e 
17 (investimentos – Pronaf), arts. 18 e 22 (cus-
teio – Pronaf), art. 23 (Procera), arts. 24 e 25 
(Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Ban-
co da Terra e Acordo Empréstimo 4147-BR), 
arts. 29 e 30 (Fundos Constitucionais), art. 42 
(Pesa – Liquidação), art. 46 (FAT Integrar), art. 
56 (Prodex, Prorural ou FNO-Espcial), e art. 
58 (Finep), da Lei nº 11.775/2008:

1) número total de operações enquadra-
das – saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, 

FNO etc);
1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) saldo devedor total vencido (inclusive 

a parcela de 2008);

1.7) número total de produtores que apre-
sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31/12/2008:

2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
3) operações liquidadas – data base até 

31/12/2008:
3.1) por agente financeiro (instituição 

bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

3.2) por unidade da federação;
3.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

3.4) número total de operações na data 
liquidação.

B – Em relação às demais operações de 
investimentos agropecuários e custeios agro-
pecuários, não tratados nos arts. 10, 11, 12 e 
13 da Lei nº 11.775, de 2008:

1) operações enquadradas nas renego-
ciações por força de Resoluções do BACEN 
– saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderinfra, Finame Direto, demais 
programas do BNDES, outras fontes de cus-
teio agropecuário etc);

1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31-12-08:

2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
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crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderinfra, Finame Direto, demais 
programas do BNDES, outras fontes de cus-
teio agropecuário etc);

2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
C) – Em relação ao art. 59 dessa lei, 

informar as providências e medidas que fo-
ram adotadas para assegurar aos mutuários 
a revisão e redução de garantias, em caso de 
excesso, vinculadas às operações alongadas 
e renegociadas.

Informamos-lhe que esta Comissão aprovou o Re-
querimento nº 379/2009, de autoria do deputado Luiz 
Carlos Setim, em reunião ordinária realizada nesta data, 
que originou este requerimento de informações.

Justificação

Esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e de Desenvolvimento Rural – CAPADR, 
por meio da Subcomissão de Endividamento Rural, 
desde meados de 2007, organizou debates e levanta-
mentos de dados para demonstrar a necessidade de 
reorganizar o débito do setor rural, cujo agravamento 
da capacidade de pagamento dos produtores rurais 
foi, em grande parte, decorrente do modelo econômi-
co e de política agrícola adotado no País. A perda de 
renda a partir de 2001/2002 provocou a elevação do 
débito no setor rural, passando dos R$35 bilhões es-
timados no ano de 2001/2002, para próximo de R$90 
bilhões em 2008.

O envio da Medida Provisória 432, de 2008, con-
vertida na Lei nº 11.775, de 2008, suscitou discussões 
calorosas sobre o alcance das medidas e, durante a 
apreciação da matéria nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, os parlamentares aler-
tavam para a necessidade de aprimorar o projeto apre-
sentado pelo Governo. Alguns dos avanços, que todos 
entendiam como fundamentais para que o alcance da 
medida a tornasse efetivamente como um mecanismo 
de solução definitiva para o endividamento, não foram 
admitidos. Os fundamentos de que a dívida deve ser 
ajustada, em função da capacidade de pagamento de 
cada devedor, não foram incorporados ao projeto, frus-
trando a expectativa de todo um setor de fundamental 
importância para a economia nacional.

Não obstante, todos os mecanismos aprovados 
e os prazos fixados, o que antes estava fixado para 
até 30/12/2008, por força da Lei nº 11.922, de 2009, 

foi prorrogado para até 30/06/2009, o que demonstra 
dificuldades na implementação dos mecanismos apro-
vados e no andamento das negociações.

Por essas razões é que propomos esse Reque-
rimento de Informações, por ser este um importante 
instrumento de acompanhamento de andamento e 
de alcance das negociações, por meio de informa-
ções prestadas pelos bancos integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Rural – SNCR, além de avaliar a 
eficiência e eficácia das medidas implementadas e os 
seus resultados, quanto à recuperação das dívidas do 
setor agropecuário como um todo.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Depu-Depu-
tado Fábio Souto, Presidente.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.970, DE 2009 

(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Solicita informações ao Ministro de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento sobre o programa de renegociação 
de dívidas implementado pela Lei nº 11.775, 
de 17 de setembro de 2008.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
seja encaminhado ao Ministro de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Deputado Reinhold 
Stephanes, o seguinte pedido de informações:

A – Em relação aos arts. 1º e 2º (Se-1º e 2º (Se-
curitização I e II), art. 3º (Pesa), art. 5º (Re-
coop), art. 6º (Funcafé), art. 7º (Cacau), art. 8º 
(DAU), arts. 10 e 11 (Investimentos – Finame 
Agrícola Especial, Moderfrota e Prodecoop), 
arts. 12 e 13 (custeios agropecuários prorro-
gados – MCR-6.2, 6.4 equalizados, Proger 
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Rural, FAT, FAT Giro Rural e Proinsa), art. 14 
(custeio prorrogado – Pronaf), arts. 15, 16 e 
17 (investimentos – Pronaf), arts. 18 e 22 (cus-
teio – Pronaf), art. 23 (Procera), arts. 24 e 25 
(Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Ban-
co da Terra e Acordo Empréstimo 4147-BR), 
arts. 29 e 30 (Fundos Constitucionais), art. 42 
(Pesa – Liquidação), art. 46 (FAT Integrar), art. 
56 (Prodex, Prorural ou FNO-Espcial), e art. 
58 (Finep), da Lei nº 11.775/2008:

1) número total de operações enquadra-
das – saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) saldo devedor total vencido (inclusive 

a parcela de 2008);
1.7) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31-12-08:

2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, 

FNO etc);
2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
3) operações liquidadas – data base até 

31/12/2008:
3.1) por agente financeiro (instituição 

bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

3.2) por unidade da federação;
3.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

3.4) número total de operações na data 
liquidação.

B – Em relação às demais operações de 
investimentos agropecuários e custeios agro-
pecuários, não tratados nos arts. 10, 11, 12 e 
13 da Lei nº 11.775, de 2008:

1) operações enquadradas nas renego-
ciações por força de Resoluções do BACEN 
– saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos –
RECIN, MCR-6.4, Moderinfra, Finame 

Direto, demais programas do BNDES, outras 
fontes de custeio agropecuário etc);

1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31-12-08:

2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderinfra, Finame Direto, demais 
programas do BNDES, outras fontes de cus-
teio agropecuário etc);

2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
C) – Em relação ao art. 59 dessa lei, in-

formar as providências e medidas que foram 
adotadas para assegurar, aos mutuários, a 
revisão e redução de garantias, em caso de 
excesso, vinculadas às operações alongadas 
e renegociadas.

Informamos-lhe que esta Comissão aprovou o Re-
querimento nº 379/2009, de autoria do deputado Luiz 
Carlos Setim, em reunião ordinária realizada nesta data, 
que originou este requerimento de informações.

Justificação

Esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e de Desenvolvimento Rural – CAPADR, por 
meio da Subcomissão de Endividamento Rural, desde 
meados de 2007, organizou debates e levantamentos de 
dados para demonstrar a necessidade de reorganizar o 
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débito do setor rural, cujo agravamento da capacidade de 
pagamento dos produtores rurais foi, em grande parte, 
decorrente do modelo econômico e de política agrícola 
adotado no País. A perda de renda a partir de 2001/2002 
provocou a elevação do débito no setor rural, passando 
dos R$35 bilhões estimados no ano de 2001/2002, para 
próximo de R$90 bilhões em 2008.

O envio da Medida Provisória 432, de 2008, con-
vertida na Lei nº 11.775, de 2008, suscitou discussões 
calorosas sobre o alcance das medidas e, durante a apre-
ciação da matéria nos plenários da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, os parlamentares alertavam 
para a necessidade de aprimorar o projeto apresentado 
pelo Governo. Alguns dos avanços, que todos entendiam 
como fundamentais para que o alcance da medida a 
tornasse efetivamente como um mecanismo de solução 
definitiva para o endividamento, não foram admitidos. 
Os fundamentos de que a dívida deve ser ajustada, em 
função da capacidade de pagamento de cada devedor, 
não foram incorporados ao projeto, frustrando a expec-
tativa de todo um setor de fundamental importância para 
a economia nacional.

Não obstante, todos os mecanismos aprovados 
e os prazos fixados, o que antes estava fixado para até 
30/12/2008, por força da Lei nº 11.922, de 2009, foi pror-
rogado para até 30/06/2009, o que demonstra dificulda-
des na implementação dos mecanismos aprovados e no 
andamento das negociações.

Por essas razões é que propomos esse Requeri-
mento de Informações, por ser este um importante instru-
mento de acompanhamento de andamento e de alcance 
das negociações, por meio de informações prestadas 
pelos bancos integrantes do Sistema Nacional de Cré-
dito Rural – SNCR, além de avaliar a eficiência e eficá-
cia das medidas implementadas e os seus resultados, 
quanto à recuperação das dívidas do setor agropecuário 
como um todo.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Deputado 
Fábio Souto, Presidente.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e com 
os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. O parecer, dispensado o relatório, em con-
formidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 
1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputado 
Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório do 
Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.971, DE 2009 

(da Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Solicita informações ao Ministro de Es-
tado do Desenvolvimento Agrário sobre o 
programa de renegociação de dívidas im-
plementado pela Lei nº 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja en-
caminhado ao Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, Guilherme Cassel, o seguinte pedido de infor-
mações:

A – Em relação aos arts. 1º e 2º (Securi-1º e 2º (Securi-
tização I e II), art. 3º (Pesa), art. 5º (Recoop), art. 
6º (Funcafé), art. 7º (Cacau), art. 8º (DAU), arts. 
10 e 11 (Investimentos – Finame Agrícola Espe-
cial, Moderfrota e Prodecoop), arts. 12 e 13 (cus-
teios agropecuários prorrogados – MCR-6.2, 6.4 
equalizados, Proger Rural, FAT, FAT Giro Rural e 
Proinsa), art. 14 (custeio prorrogado – Pronaf), 
arts. 15, 16 e 17 (investimentos – Pronaf), arts. 
18 e 22 (custeio – Pronaf), art. 23 (Procera), arts. 
24 e 25 (Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
– Banco da Terra e Acordo Empréstimo 4147-
BR), arts. 29 e 30 (Fundos Constitucionais), art. 
42 (Pesa – Liquidação), art. 46 (FAT Integrar), 
art. 56 (Prodex, Prorural ou FNO-Espcial), e art. 
58 (Finep), da Lei nº 11.775/2008:

1) número total de operações enquadradas 
– saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição ban-
cária pública e privada, cooperativa de crédito, 
banco de desenvolvimento, banco de fábrica 
etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos obri-

gatórios – RO, recursos internos – RECIN, MCR-
6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) saldo devedor total vencido (inclusive 

a parcela de 2008);
1.7) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31-12-08:
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2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
3) operações liquidadas – data base até 

31-12-08:
3.1) por agente financeiro (instituição 

bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

3.2) por unidade da federação;
3.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderfrota, FCO, FNE, FNO etc);

3.4) número total de operações na data 
liquidação.

B – Em relação às demais operações de 
investimentos agropecuários e custeios agro-
pecuários, não tratados nos arts. 10, 11, 12 e 
13 da Lei nº 11.775, de 2008:

1) operações enquadradas nas renego-
ciações por força de Resoluções do BACEN 
– saldos com data base até 31-12-08:

1.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

1.2) por unidade da federação;
1.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 
MCR-6.4, Moderinfra, Finame Direto, demais 
programas do BNDES, outras fontes de cus-
teio agropecuário etc);

1.4) número total de operações;
1.5) saldo devedor total;
1.6) número total de produtores que apre-

sentaram pedido formal de adesão, conforme 
determinação legal.

2) operações renegociadas – data base 
até 31-12-08:

2.1) por agente financeiro (instituição 
bancária pública e privada, cooperativa de 
crédito, banco de desenvolvimento, banco de 
fábrica etc.);

2.2) por unidade da federação;
2.3) por fontes e programas (recursos 

obrigatórios – RO, recursos internos – RECIN, 

MCR-6.4, Moderinfra, Finame Direto, demais 
programas do BNDES, outras fontes de cus-
teio agropecuário etc);

2.4) número total de operações;
2.5) saldo devedor total renegociado.
C) – Em relação ao art. 59 dessa lei, in-

formar as providências e medidas que foram 
adotadas para assegurar, aos mutuários, a 
revisão e redução de garantias, em caso de 
excesso, vinculadas às operações alongadas 
e renegociadas.

Informamos-lhe que esta Comissão aprovou o Re-
querimento nº 379/2009, de autoria do deputado Luiz 
Carlos Setim, em reunião ordinária realizada nesta data, 
que originou este requerimento de informações.

Justificação

Esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e de Desenvolvimento Rural – CAPADR, 
por meio da Subcomissão de Endividamento Rural, 
desde meados de 2007, organizou debates e levanta-
mentos de dados para demonstrar a necessidade de 
reorganizar o débito do setor rural, cujo agravamento 
da capacidade de pagamento dos produtores rurais 
foi, em grande parte, decorrente do modelo econômi-
co e de política agrícola adotado no País. A perda de 
renda a partir de 2001/2002 provocou a elevação do 
débito no setor rural, passando dos R$35 bilhões es-
timados no ano de 2001/2002, para próximo de R$90 
bilhões em 2008.

O envio da Medida Provisória 432, de 2008, con-
vertida na Lei nº 11.775, de 2008, suscitou discussões 
calorosas sobre o alcance das medidas e, durante a 
apreciação da matéria nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, os parlamentares aler-
tavam para a necessidade de aprimorar o projeto apre-
sentado pelo Governo. Alguns dos avanços, que todos 
entendiam como fundamentais para que o alcance da 
medida a tornasse efetivamente como um mecanismo 
de solução definitiva para o endividamento, não foram 
admitidos. Os fundamentos de que a dívida deve ser 
ajustada, em função da capacidade de pagamento de 
cada devedor, não foram incorporados ao projeto, frus-
trando a expectativa de todo um setor de fundamental 
importância para a economia nacional.

Não obstante, todos os mecanismos aprovados 
e os prazos fixados, o que antes estava fixado para 
até 30/12/2008, por força da Lei nº 11.922, de 2009, 
foi prorrogado para até 30/06/2009, o que demonstra 
dificuldades na implementação dos mecanismos apro-
vados e no andamento das negociações.

Por essas razões é que propomos esse Reque-
rimento de Informações, por ser este um importante 
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instrumento de acompanhamento de andamento e 
de alcance das negociações, por meio de informa-
ções prestadas pelos bancos integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Rural – SNCR, além de avaliar a 
eficiência e eficácia das medidas implementadas e os 
seus resultados, quanto à recuperação das dívidas do 
setor agropecuário como um todo.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Depu-Depu-
tado Fábio Souto, Presidente.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
No 3.972, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Solicita informações sobre a explora-
ção e desenvolvimento do serviço público 
de transporte ferroviário de carga na malha 
oeste, pela concessionária América Latina 
Logística – ALL.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. 
Ministro dos Transportes, o seguinte pedido de in-
formações:

A União celebrou contrato de concessão, por in-
termédio do Ministério dos Transportes com a empresa 
América Latina Logística – ALL, para a exploração e 
desenvolvimento do serviço público de transporte fer-
roviário de carga, na malha oeste. 

Nos termos desse contrato, estaria previsto que 
a empresa contratada pudesse utilizar trilhos sucate-
ados para expandir ou manter a malha ferroviária sob 
sua responsabilidade?

Tendo em vista a segurança do transporte ferro-
viário de carga, os esclarecimentos sobre esse tema 
serão de grande valia.

Sala das Sessões, de de 2009. – Deputado Dr. 
Talmir.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 3.973, DE 2009 

(Do Sr. Lobbe Neto )

Solicita sejam requeridas informações 
ao Sr. Ministro da Educação sobre distribui-
ção de livros didáticos

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, requeiro que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Sr. Ministro da Educação:

1) Número total de livros adquiridos pelo 
Ministério e destinados aos Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) e o Programa Na-
cional do Livro Didático para o Ensino Médio 
(PNLEM), de 2001 A 2008. 

2) Cópia do inteiro teor do mapa de distri-
buição dos referidos livros, por região do país, 
de 2001 a 2008, especificando disciplinas e 
livros em braille.

4) Cópia de inteiro teor do mapa de distribui-
ção especificando as escolas do Distrito Federal 
que receberam livros em braille em 2008.

3) Cópia do “Guia do livro didático” en-
viado às escolas em 2009.

Justificação

Entidades representativas dos deficientes visuais 
reivindicam distribuição de livros em braille através dos 
Programas Nacionais do Livro Didático do Ministério 
da Educação, apesar de divulgação no sítio do Minis-
tério na internet, transcrito abaixo, que a distribuição 
está sendo feita. 

PNLD e PNLEM – Saiba Mais

Funcionamento
O Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e o Programa Nacional do Livro Didá-
tico para o Ensino Médio (PNLEM) têm, ba-
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sicamente, a mesma forma de execução. As 
principais ações da execução são: 

1) Inscrição das editoras – O edital que 
estabelece as regras para a inscrição do livro 
didático é publicado no Diário Oficial da União e 
no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE) na internet. O edital 
também determina o prazo para a apresenta-
ção das obras pelas empresas detentoras de 
direitos autorais. 

2) Triagem/Avaliação – Para analisar 
se as obras apresentadas se enquadram nas 
exigências técnicas e físicas do edital, é reali-
zada uma triagem pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). 
Os livros selecionados são encaminhados à 
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), 
responsável pela avaliação pedagógica. A SEB 
escolhe os especialistas para analisar as obras, 
conforme critérios divulgados no edital. Os es-
pecialistas elaboram as resenhas dos livros 
aprovados, que passam a compor o guia de 
livros didáticos. 

3) Guia do livro – O FNDE publica o 
guia do livro didático em seu sítio na internet 
e envia o mesmo material impresso às escolas 
cadastradas no censo escolar.

4) Escolha – Os livros didáticos passam 
por um processo democrático de escolha, com 
base no guia do livro didático. Diretores e pro-
fessores analisam e escolhem as obras que 
serão utilizadas.

5) Pedido – O professor possui duas al-
ternativas para escolher os livros didáticos: 

• A primeira alternativa é pela internet. 
De posse de senha previamente enviada pelo 
FNDE às escolas, os professores fazem a es-
colha on line em aplicativo específico para esse 
fim, disponível na página do FNDE. 

• A segunda alternativa é pelo formulá-
rio impresso, remetido pelos correios. Nessa 
hipótese, o FNDE envia às escolas cadastra-
das no censo escolar, junto com o guia do livro 
didático, um formulário de escolha que deve 
ser usado pelos docentes para identificação 
das obras desejadas. 

6) Aquisição – Após a compilação dos 
dados dos formulários impressos e dos pedidos 
feitos pela internet, o FNDE inicia o processo 
de negociação com as editoras. A aquisição 
é realizada por inexigibilidade de licitação, 
prevista na Lei 8.666/93, tendo em vista que 
as escolhas dos livros são efetivadas pelos 
professores. 

7) Produção – Concluída a negociação, 
o FNDE firma o contrato e informa os quan-
titativos e as localidades de entrega para as 
editoras, que dão início à produção dos livros, 
com supervisão dos técnicos do FNDE. 

8) Qualidade física – O FNDE tem parce-
ria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT). Esse instituto é responsável pela coleta 
de amostras e pelas análises das característi-
cas físicas dos livros, de acordo com especi-
ficações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), normas ISO e manuais de 
procedimentos de ensaio pré-elaborados. 

9) Período de utilização – Cada aluno 
tem direito a um exemplar das disciplinas de 
língua portuguesa, matemática, ciências, his-
tória e geografia que serão estudadas durante 
o ano letivo. Confeccionado com uma estrutu-
ra física resistente, o livro deve ser reutilizado, 
por três anos consecutivos, beneficiando mais 
de um estudante nos anos subseqüentes, ex-
ceção feita à cartilha de alfabetização e aos 
livros de primeira série.

10) Alternância – Para a manutenção 
da uniformidade da alocação de recursos do 
FNDE com o programa – evitando grandes os-
cilações a cada ano – e em face do prazo de 
três anos de utilização dos livros, as compras 
integrais para alunos de segunda a quarta e 
de quinta a oitava série ocorrem em exercícios 
alternados. Nos intervalos das compras inte-
grais, são feitas reposições, por extravios ou 
perdas, e complementações, por acréscimo 
de matrículas. Já os livros da primeira série 
são adquiridos anualmente. 

11) Distribuição – A distribuição dos li-
vros é feita diretamente pelas editoras às es-
colas, por meio de um contrato entre o FNDE 
e a Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos (ECT). Essa etapa do PNLD conta com o 
acompanhamento de técnicos do FNDE e das 
secretarias estaduais de Educação. 

12) Recebimento – Os livros chegam às 
escolas entre outubro e o início do ano letivo. 
Nas zonas rurais, as obras são entregues na 
sede das prefeituras ou das secretarias mu-
nicipais de educação, que devem entregar os 
livros às escolas localizadas nessas áreas. 

13) Ampliação – O FNDE ampliou sua 
área de atuação e passou a distribuir, além 
dos livros didáticos para o ensino fundamen-
tal, também para o ensino médio, dicionários 
de língua portuguesa e obras em braille. O 
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objetivo dessa ampliação é contribuir para a 
melhoria da qualidade do ensino, a construção 
da cidadania e o desenvolvimento intelectual 
e cultural dos estudantes.

Livros em braille – A partir de 2001, o 
PNLD começou a atender, com livros didáti-
cos em braille, de forma gradativa, os alunos 
portadores de deficiência visual que estão nas 
salas de aula do ensino regular das escolas 
públicas.

Livros para a educação especial – Em 
2004, com a Resolução nº 40, de 24/8/2004, 
ficou instituído o atendimento aos alunos da 
educação especial das redes pública e privada 
definidas pelo censo escolar. Na rede privada, 
somente recebem livros os estudantes porta-
dores de necessidades educacionais especiais 
das escolas filantrópicas e comunitárias. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=12373:pnld-e-pnlem-saiba-
mais&catid=311:pnlem

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – Depu-
tado Lobbe Neto, PSDB-SP.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.974, DE 2009 

(Do Sr. Pepe Vargas)

Solicita ao Senhor Ministro do Trabalho 
e Emprego informações relativas às contas 
vinculadas do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço – FGTS, detidas por idosos 
ou pessoas com deficiência que recebem 
o Benefício de Prestação Continuada-BPC, 
tendo em vista o teor do Projeto de Lei nº 
1.866, de 2007, que Permite que o portador 
de deficiência e o idoso, que recebe o bene-
fício assistencial de prestação continuada, 
saque seus recursos acumulados no Fundo 

de Participação PIS/PASEP e Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS;

Senhor Presidente,
Considerando o teor do Projeto de Lei nº 1.866, 

de 2007, que permite ao portador de deficiência e o ido-
so que recebem o benefício assistencial de prestação 
continuada sacar seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS/PASEP e no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, e com fundamento no art. 
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego a seguinte 
solicitação de informações, a fim de subsidiar a análise 
do referido projeto de lei: 

quantitativo de idosos e pessoas com deficiência 
que recebem o Benefício de Prestação Continuada – 
BPC, regulado pela Lei nº 8.742, de 1993, e que detêm 
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS; 

montante das contas do FGTS detidas por idosos 
e pessoas com deficiência que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada – BPC;

Justificação

Encontra-se em tramitação na Comissão de Fi-
nanças e Tributação o Projeto de Lei nº 1.866, de 2007, 
de autoria do Deputado Cleber Verde, que objetiva per-
mitir o saque das contas do Programa de Integração 
Social – PIS, do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PASEP e do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, por parte dos benefici-
ários do Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Segundo demonstrado pela relator do projeto pe-
rante a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público, Deputado Edimar Mão Branca, há muito os 
benefíciários do BPC já podem sacar seus saldos das 
contas vinculadas do Fundo PIS/PASEP. Essa permis-
são está contida na Resolução nº 03, de 30 de junho 
de 1997, do Conselho Diretor desse Fundo:

“I – Para efeito de cumprimento do § 1º 
do art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 
de setembro de 1975, fica equiparado à apo-
sentadoria por invalidez o benefício de pres-
tação continuada devido à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso, criado pela Lei nº 
8.742, de 07 de dezembro de 1993, regula-
mentado pelo Decreto nº 1.744, de 8 de de-
zembro de 1995.”

II – A habilitação, para saque do saldo 
da conta individual no Fundo de Participação 
PIS-PASEP, se fará nas agências da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil, me-
diante apresentação de certidão emitida pelo 
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Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
onde conste que o participante foi contemplado 
com um dos seguintes benefícios:

a) Amparo Assistencial a Portadores de 
Deficiência, espécie nº 87;

b) Amparo Social ao idoso, espécie nº 
88.”

Sendo assim, o projeto repercutirá, se aprovado, 
apenas sob as contas vinculadas do FGTS.

Para melhor embasarmos nossa decisão e opi-
narmos a respeito do projeto em questão é que ora 
apresentamos o presente Pedido de Informações

Sala das Sessões, de de 2009. – Deputado Pepe 
Vargas.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, de de 2009. – Deputa-
do Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 3-6-09. – 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU  
Nº 32, DE 2009 

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Tribunal de Contas da União 
informações sobre irregularidades detec-
tadas no Programa Universidade para To-
dos (ProUni).

Despacho: Publique-se e Encaminhe-se 
ao Tribunal de Contas da União.

Senhor Presidente:
Solicito de Vossa Excelência encaminhar a se-

guinte solicitação de informação ao Tribunal de Contas 
da União – TCU.

Recentemente o Ministério da Educação anun-
ciou o cancelamento de 143 bolsas do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni), que oferece vagas em 
instituições privadas em troca de isenções fiscais. Me-
didas como corte de bolsas de 30 estudantes donos de 
carros de luxo, 10 com renda pessoal superior a R$100 
mil por ano e 103 matriculados também em universi-
dades federais foram providenciadas pelo Ministério 
após auditoria realizada por esse Tribunal de Contas 

da União, que detectou, além dessas irregularidades, 
outras envolvendo cerca de 30 mil bolsistas. 

Considerando a gravidade da situação, solicita-
mos planilha especificando as localidades onde essas 
irregularidades ocorreram bem como número de bol-
sistas e descrição da irregularidade. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU  
Nº 33, DE 2009 

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Tribunal de Contas da União 
informações acerca das irregularidades no 
uso de mamógrafos.

Despacho: Publique-se e Encaminhe-se 
ao Tribunal de Contas da União.

Senhor Presidente:
Solicito de Vossa Excelência encaminhar a se-

guinte solicitação de informação ao Tribunal de Contas 
da União – TCU.

De acordo com a Lei Federal 11.664/09, todas 
as brasileiras com idade acima de 40 anos têm direito 
de fazer o exame de mamografia de graça no Sistema 
Único de Saúde (SUS), para diagnóstico precoce do 
câncer de mama, a principal causa de mortalidade entre 
mulheres no país. A cada ano, de acordo com dados 
do Instituto Nacional do Câncer (Inca), são registrados 
no Brasil 50 mil novos casos de câncer de mama.

A nova legislação é um reforço importante na pre-
venção dos cânceres de mama e de colo do útero, pois 
a mamografia é a maneira mais eficaz de diagnosticar 
precocemente o câncer de mama. E só o diagnósti-
co precoce é capaz de reduzir a taxa de mortalidade 
causada pela doença.

Entretanto, o Tribunal de Contas da União já 
constatou anteriormente a existência de irregularida-
des no uso de mamógrafos, como a não utilização de 
equipamentos ou sua utilização privada.

Considerando o exposto, solicitamos planilha 
contendo descrição de irregularidades existentes e/
ou falta de utilização de equipamento por postos de 
saúde que possuem o referido equipamento no Esta-
do do Amazonas. 

Sala das Sessões, 26 de Maio de 2009. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Representação

Brasília, 20 de abril, de 2009

À Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Com base no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados que represento baseado na matéria do 
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jornal Correio Braziliense e reportagem das emis-
soras jornalísticas de 17 de abril de 2009, contra o 
Deputado Fábio Faria (PMN-RN) e a omissão desta 
Casa na fiscalização dos recursos públicos – cotas 
de passagens aéreas –, utilizado pelo deputado para 
beneficiar a ex-namorada e apresentadora Adriane 
Galisteu, atores e até a antiga sogra. É sabido que o 
deputado utilizou a verba das passagens para pagar 
os atores Kayky Brito, Stephany Brito e Samara Felippo 
para prestigiarem seu camarote no Carnaval fora de 
hora da capital potiguar. Fica claro flagrante de uso de 
dinheiro público em benefício próprio. O parlamentar 
negligencia assim, sua atribuição de zelar pelo pres-
tígio e decoro da Câmara dos Deputados (Casa do 
Povo) perante a sociedade visto que o interesse públi-
co se sobrepõe ao pessoal. Considerando a soberania 
do estado, constitui-se tal procedimento em infrigên-
cia aos princípios constitucionais e da administração 
pública, dentre os quais se destaca a moralidade na 
gestão dos recursos públicos. – Ivan Rodrigues da 
Rocha, Identidade: 1.404.246, CPF: 584.395.101-44, 
Título Eleitoral: 121026220/89, End: SQS 103, Bl. A, 
Ap. 106 Asa Sul-DF CEP: 70342-010.

 Arquive-se, por inepta, nos termos do 
art. 1º, § 1º, I, do Ato da Mesa nº 37/2009.

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. 2VIPR/COR. Nº 88/2009
Processo nº 112.928/2009

Brasília, 23 de abril de 2009

A Sua Excelência
O Senhor Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao art. 1º, § 2º do Ato da Mesa 

nº 37/2009, encaminho a Vossa Excelência o Proces-
so nº 112.928/2009, para manifestação sobre sua ad-
missibilidade.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Segundo-Vice-Presidente e Corre-
gedor.

Representação

Brasília, 20 de abril de 2009

Ao Corregedor da Câmara dos Depu-
tados Antonio Carlos Magalhães Neto

Com base no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados que represento baseado na matéria do jornal 
Correio Braziliense e reportagem das emissoras jorna-
lísticas de 17 de abril de 2009, contra o Deputado Fábio 
Faria (PMN-RN) e a omissão desta Casa na fiscalização 

dos recursos públicos – cotas de passagens aéreas –, 
utilizado pelo deputado para beneficiar a ex-namorada e 
apresentadora Adriane Galisteu, atores e até a antiga sogra. 
É sabido que o deputado utilizou a verba das passagens 
para pagar os atores Kayky Brito, Stephany Brito e Samara 
Felippo para prestigiarem seu camarote no Carnaval fora 
de hora da capital potiguar. Fica claro flagrante de uso 
de dinheiro público em benefício próprio. O parlamentar 
negligencia assim, sua atribuição de zelar pelo prestígio 
e decoro da Câmara dos Deputados, (Casa do Povo), 
perante a sociedade visto que o interesse público se so-
brepõe ao pessoal. Considerando a soberania do estado, 
constitui-se tal procedimento em infrigência aos princípios 
constitucionais e da administração pública, dentre os quais 
se destaca a moralidade na gestão dos recursos públicos. 
– Ivan Rodrigues da Rocha, Identidade: 1.404.246, CPF: 
584.395.101-44, Título Eleitoral: 121026220/89, End: SQS 
103, Bl. A, Ap. 106 Asa Sul-DF CEP: 70342-010.

Prejudicada, em face de representação 
de igual teor, apresentada pelo mesmo cidadão 
perante esta Presidência e considerada inepta 
na forma do art. 1º, § 1º, I, do Ato da Mesa nº 
37/2009. Publique-se. Arquive-se.

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.752 , DE 2009 
( Do Sr. Dimas Ramalho)

Requer nos termos regimentais, a de-
sapensação do Projeto de Lei Nº 4.840/2009 
do de N.º 3.245/2008.

Requeiro a Vossa Excelência a desapensação 
do Projeto de Lei Nº 4.840 de 2009, de minha autoria 
que tem como objetivo instituir critérios para enqua-
dramento do consumidor de baixa renda de energia 
elétrica do Projeto de Lei nº 3.245 de 2008 de autoria 
do Deputado Ernandes Amorim. 

Justificação

Houve por bem o Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente desta Casa em determinar a distribuição, do 
Projeto de Lei 4.820 de 2009, de minha autoria, por 
entender constituir o objeto de proposição matéria aná-
loga àquela apresentada no Projeto de Lei 3.245 de 
2008, de autoria do Deputado Ernandes Amorim.

O entendimento de que as matérias tratadas, 
em ambos os projetos, seriam análogas, decorreu da 
compreensão de que a questão prioritária de ambos os 
projetos seria o consumidor de baixa renda. É evidente 
que sob essa ótica, estaria correta a apensação.

Porém, o objeto principal do PL 4840 de 2009 são 
os critérios de enquadramento do consumidor de baixa 



26644 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

renda de energia elétrica, projeto este proposto tendo 
em vista a inadequação entre os critérios hoje vigentes 
e a realidade sócio-econômica brasileira, que tem levado 
entidades de defesa do consumidor a se mobilizarem 
para a reformulação das regras reguladoras do tema.

O projeto em questão também foi apresentado tendo 
em vista que no dia 31 de março de 2009, entrou em vigor 
nova regulamentação da Aneel, que implica no indesejável 
resultados de exclusão de milhões de consumidores da 
classificação de baixa renda, o que resultará em aumento 
da inadimplência e de ligações clandestinas.

Diante das considerações, acima apresentadas, 
resta evidenciando que inexiste semelhança entre os 
projetos acima destacados a justificar a tramitação 
conjunta dos mesmos, razão pela qual, aguarda-se o 
deferimento deste pedido de desapensação.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Dimas Ramalho, PPS-SP.

Indefiro, tendo em vista que a apensa-
ção foi feita nos termos regimentais, por trata-
rem os projetos de matéria análoga e conexa 
(art. 139, inciso I do RICD). Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.838, DE 2009 
(Da Srª. Andreia Zito)

Requer que o PL nº 4.436 de 2008 seja 
desapensado do PL nº 4.305 de 2004. 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 

de Lei nº 4436 de 2008, de autoria do Senado Federal 
– Senadora Serys Shessarenko, seja desapensado do 
Projeto de Lei nº 4305 de 2004, de autoria do Deputa-
do Eduardo Valverde.

Justificação

Justifica-se a minha solicitação de desapensação 
por entender que o PL 4436/2008 versa sobre inclusão 
do inciso V no art. 19 da lei nº 7.102 de 1983, objetivando 
desse modo garantir, de forma genérica, o adicional de 
periculosidade, para todos aqueles que venham a de-
sempenhar as atribuições estabelecidas naquela lei.

O Projeto de Lei 4.305/2004, do Deputado Edu-
ardo Valverde, já está cuidando da regulamentação da 
atividade específica dos Agentes de Segurança Priva-
da, onde no artigo 9º ao relacionar os direitos desses 
agentes, cita entre outros, em seu inciso II o acrésci-
mo de remuneração no percentual de 30% (trinta por 
cento) a título de adicional de risco de vida.

Aos Agentes de Segurança Privada, sou do en-
tendimento que deva ser cabível este adicional e não 
aquele defendido pelo PL 4436/2008.

Diante do exposto, a desapensação se faz ne-
cessária, por razões de ordem técnica e em absoluto 
respeito ao Regimento interno desta Casa.

Sala das sessões, 20 de Maio de 2009. – Depu-
tada Andreia Zito, PSDB-RJ.

Indefiro, tendo em vista que a apensa-
ção foi feita nos termos regimentais, por trata-
rem os projetos de matéria análoga e conexa 
(art. 139, inciso I do RICD). Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.848, DE 2009 
(da Comissão Especial PL nº 4.305-2004 

 – Segurança Privada)

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 41, XX, 141, 142, § único 

do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência a 
apensação do Projeto de Lei nº 5.247/2009 – do Sr. 
William Woo – que “Estabelece o Estatuto da Segu-
rança Privada e dá outras providências”, e do Proje-
to de Lei nº 5618/2005 – do Sr. Durval Orlato – que 
“dispõe sobre a regulamentação da profissão de vigia 
e dá outras providências”, ao Projeto de Lei 4.305/04 
– Segurança Privada, que “dispõe sobre a Profissão 
de Agente de Segurança Privada e dá outras providên-
cias”, visto tratarem de matéria correlata.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2009. – Re-
peitosamente, – Deputado Filipe Pereira, (PSC- RJ), 
Presidente. 

Considero prejudicado o pedido com refe-
rência ao PL n° 5247/09, por já estar apensado 
ao 4305/04. Indefiro, quanto ao PL nº 5618/05, 
por tratar de assunto distinto. Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.851, DE 2009 
(Do Sr. Acélio Casagrande)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, venho 
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se dig-
ne registrar nos Anais desta Casa Voto de Louvor pelo 
transcurso do 46 º aniversário de emancipação político-
administrativa do município de Erval Velho, localizado 
Microrregião do Planalto Sul, em Santa Catarina e 
comemorado no dia 18 de Junho.

Plenário Ulysses Guimarães, 26 de Maio de 2009. 
– Acélio Casagrande, Deputado Federal, PMDB-SC.

Publique-se.
Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 4.853, DE 2009 
(Do Sr. Lira Maia)

Requer nos termos do art. 117, XIX, o 
envio de Voto de regozijo e louvor para TV 
e Rádio Tapajós com sede no Município de 
Santarém no Estado do Pará.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência o envio de votos de Regozijo e Louvor para 
a TV e Rádio Tapajós com sede no Município de San-
tarém no Estado do Pará, em face da comemoração 
na data de hoje, dos 30 anos da TV Tapajós.

O endereço para encaminhamento é: Av. Ismael 
Araújo, Santíssimo – Santarém – PA – CEP: 68.010-
600.

Justificação

O Sistema de comunicação do Pará está entre 
os mais importantes do Brasil. Na Região Oeste do 
meu Estado, através da TV e Rádio Tapajós(Globo), 
da TV e Rádio Ponta Negra(SBT), da TV e Rádio 
Guarany(Record) e dos Jornais “O estado do Tapa-
jós”, “o Impacto e a “Tribuna do Tapajós”, juntamente 
com outros importantes meios de comunicação de 
nossa região, fazem do oeste do Pará uma referência 
no jornalismo brasileiro onde a noticia é tratada com 
imparcialidade e na busca da verdade e da informa-
ção da população.

Na data de hoje, comemora-se trigésimo ani-
versário da TV Tapajós, com sede no Município de 
Santarém. 

O slogan das comemorações não poderia ser dife-
rente: “TV TAPAJÓS: 30 ANOS DE PIONEIRISMO”.

Ao Falar de pioneirismo, relembro o ano de 1977 
com o início da construção de um sonho quando do 
lançamento da pedra fundamental de construção do 
prédio da TV Tapajós. Os empresários, Joaquim da 
Costa Pereira e Paulo Campos Corrêa, davam o pon-
ta-pé inicial para um grande sonho dos moradores de 
Santarém e da região oeste do Pará. 

Com uma arquitetura moderna, sob a respon-
sabilidade dos engenheiros Cel. Wilson Brito e José 
Eduardo Pereira de Siqueira, foi construído uma estru-
tura moderna e com todos os cuidados técnicos que, 
já naquela época, era o que existia de mais avançado 
para o setor.

O sonho, a coragem e a visão de dois empre-
sários de sucesso, Joaquim da Costa Pereira e Paulo 
Campos Corrêa, começam a traçar o novo rumo da 
história de Santarém. 

Exatamente há trinta anos, no dia 26 de maio de 
1979, às 17h, a TV Tapajós era inaugurada em meio a 
uma cerimônia que contou com centenas de convida-
dos, entre os quais, o Ministro das Comunicações da 
época, Haroldo Corrêa de Matos, e o então Governa-
dor do Estado, Alacid da Silva Nunes. 

As imagens da Rede Globo chegavam aos lares 
do Oeste do Pará através da Televisão Tapajós – canal 
4, que possuía equipamentos profissionais importados 
da Alemanha, da Bosch Corporation, última geração em 
tecnologia de televisão da época. Câmeras, VTs e ilhas 
de edição, estúdios de áudio e vídeo, microfones de la-
pela, sistema de slide, geradores de caracteres, croma 
key, VTs de externa, sistema de OPEC, parabólicas, 
antenas, transmissores e outros equipamentos foram 
adquiridos para o funcionamento da única emissora 
geradora de televisão no interior da Amazônia. 

Durante mais de uma década, a TV Tapajós foi 
se adaptando aos novos lançamentos em tecnologia, 
procurando acompanhar as geradoras do país. 

Com a inauguração da televisão, a economia 
local ganhou um reforço importante e deu um salto 
significativo. Mas não bastava só a instalação. Era 
necessário percorrer um árduo e longo caminho. Mui-
tos obstáculos tiveram que ser vencidos para inserir 
a Televisão Tapajós no contexto político, econômico e 
cultural da região. 

Acompanhar os padrões de qualidade, seja em 
tecnologia, como em desenvolvimento de recursos 
humanos demandava altíssimos investimentos, mas o 
grande pioneiro, Joaquim da Costa Pereira, que perma-
nece à frente da emissora até hoje, jamais desanimou 
e com muita garra e determinação conseguiu vencer 
todos os desafios e proporcionar uma programação, 
um jornalismo e um sinal de qualidade para a popula-
ção da cidade que lhe serviu de berço.

Viabilizar uma emissora de televisão no interior 
da Amazônia ainda hoje é um desafio, imaginem há 30 
anos atrás. Um ano mais tarde, em 1980, foi inaugura-
da a Rádio Tapajós FM, hoje 94 FM, também pioneira 
em FM, na região. 

Na comemoração do primeiro ano da TV Tapajós, 
a população santarena é contemplada com mais um 
projeto arrojado dos empresários Joaquim da Cos-
ta Pereira e Paulo Campos Corrêa. Surge a primeira 
emissora de rádio na Frequência Modulada do Oeste 
do Pará. A Rádio FM Tapajós entra no ar e funciona no 
mesmo prédio inaugurado em 1979, inicialmente com 
retransmissão da programação da Rádio Transamérica 
FM, de São Paulo.

Montada a estação de TV e afiliada à Rede Globo 
de Televisão, começa a contratação de profissionais 
que atuariam como técnicos e os que irão ao ar, para 
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a apresentação do primeiro noticioso da emissora: o 
Jornal Tapajós.

Na técnica, muitos profissionais vindos de Belém 
atuaram por alguns anos capacitando jovens santare-
nos. Pelo pioneirismo, a TV Tapajós estimula a adap-
tação de profissionais do rádio local (Santarém con-
tava à época com duas emissoras de rádio AM) a se 
capacitarem na linguagem de TV e principalmente a 
incorporarem o famoso “padrão global”. 

Mas, inicialmente, a tarefa da apresentação cou-
be a um profissional com experiência vindo da capital 
do estado onde a televisão já existia há pelo menos 
duas décadas. Coube ao jornalista Linomar Bahia 
(atualmente trabalhando como assessor de imprensa 
do TJE) ser o primeiro apresentar do telejornal local. 
Após algum tempo no vídeo e com o treinamento de 
profissionais locais, surge o primeiro apresentador 
santareno: Osvaldo de Andrade. Ele abriu as portas 
para que outros talentos locais também pudessem 
experimentar a sensação de entrar ao vivo nos lares 
santareno. Nessa primeira fase destacam-se: Leal di 
Sousa (falecido), Ribamar Fernandes, Natalino Sousa, 
Martins Júnior e Silvania Melo. 

Do outro lado, o investimento em capacitação 
de mão-de-obra local gerou um grupo de funcionários 
em diversos setores, dos quais a maioria se mante-
ve na emissora até os dias de hoje. Os funcionários 
mais antigos da emissora são: João Francisco Rodri-
gues (operador de som), Paulo Cezar Lima (gerente 
comercial) e Paulo Tihamer C. de Lima (gerente de 
programação). 

A TV Tapajós mantém uma constante renovação 
de seus equipamentos e estrutura de forma a continuar 
a ser uma emissora de ponta.

Desde sua inauguração em 1979, os investimen-
tos nunca deixaram de acontecer. Hoje a TV Tapajós 
conta ainda em sua infra-estrutura do anexo Engenheiro 
Eduardo Siqueira, uma homenagem ao engenheiro que 
construiu o prédio sede da emissora, com o auditório 
Joaquim da Costa Pereira, Estúdio Lord Edgard, Salão 
Borari, refeitório e outras salas e em 2009 serão inau-
gurados o Salão da Memória e a nova recepção. 

Dentro da linha de novos investimentos, a emis-
sora conta com os mais modernos equipamentos, 
inclusive já se valendo da tecnologia digital, iniciada 
em 2008.

Hoje a TV Tapajós está entre uma das principais 
retransmissoras do Sistema Globo de Televisão, tendo 
inclusive recebido mensagens de aplausos e incenti-
vos feitas pela CGAE _ Central Globo de Afiliadas e 
Expansão, pela determinação de sempre acompanhar 
o exigente padrão de qualidade da Rede Globo. 

O comprometimento social está incluso dos prin-
cípios da emissora, a reciclagem de pessoal e no trei-
namento de mão de obra não especializada, através 
de programa de estágios.

O compromisso do Sistema Tapajós está focado 
na qualidade dos serviços prestados ao telespecta-
dor, aos anunciantes e também para seus mais de 90 
funcionários. Melhorar a qualificação de seus profis-
sionais, valorizar o ser humano e ter um ambiente de 
trabalho motivador são fatores fundamentais para se 
continuar a construir uma televisão e uma rádio, fei-
ta com talento, competência e paixão. Atrair talentos, 
desenvolver pessoas é de fundamental importância 
para a empresa. 

O Sistema Tapajós tem procurado ao longo dos 
anos desenvolver um telejornalismo serio com isenção 
e competência, evidenciando a credibilidade e maioria 
absoluta de audiência dos três telejornais diários, Bom 
Dia Santarém e Jornal Tapajós 1ª Edição e Jornal Ta-
pajós 2ª Edição. O dinamismo e a interatividade com a 
comunidade são aspectos valorizados nos telejornais 
com transmissões ao vivo de qualquer ponto da cidade, 
direto da UMJ-Unidade Móvel de Jornalismo. 

Na 94 FM vai ao ar de segunda a sexta, o radio-
jornal– Meio Dia em Ponto, e o Repórter Celular de 
hora em hora informa a população dos acontecimen-
tos da cidade. Às quintas feiras, vai ao ar o programa 
jornalístico – Mesa Redonda, com debate sobre os 
problemas da comunidade e possíveis soluções, com 
isenção e qualidade. 

Em maio de 2001 foi feito uma reestruturação 
do jornalismo da rádio. Vânia Maia, Diretora Execu-
tiva, deu o sinal verde para J. Ninos, então Gerente 
de jornalismo, Nelson Mota, Gerente Administrativo 
da 94 FM, e Marco Sousa, Gerente de Programação 
da Rádio, para a reformulação total do jornalismo da 
empresa. Em 02 de abril de 2001 foi lançado o jornal 
Meio Dia em Ponto, com 20 minutos de noticias ao 
meio dia. Apresentado por Luis Abreu e Ena Carvalho. 
Luis Abreu foi substituído por Nelson Gil no comando 
do MDP. Depois Reinaldo Rebelo e Katiane Lima, Re-
gina Lúcia e Rafael Rebelo foram os apresentadores 
do MDP. Armando Carvalho e Ana Ligia eram repór-
teres deste radiojornal. O informe da 94 passou a ser 
ancorado pelo Armando Carvalho, com novo nome 
“Repórter Celular”. No início da década J. Ninos e Or-
mano Sousa fizeram dobradinha na coordenação do 
jornalismo, depois J. Parente gerenciou o jornalismo por 
dois anos (2003 e 2004) e em 2005 Suellen e Claude-
nice assumem a produção e redação do telejornalismo. 
Vera Leal assume a Diretoria Administrativa em 2001. 
Em 2001 entra em operação, em fase experimental, 
o portal notapajós.com. Ormano Sousa coordena o 
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conteúdo e Grazziano Guarany a tecnologia do proje-
to portal. Em 2003 foi criado o Conselho Editorial de 
Jornalismo(CEJ), como órgão consultivo da diretoria, 
que tinha como objetivo ser um Fórum permanente pra 
discussão, aprimoramento e planejamento das ativida-
des do Departamento de jornalismo. Eram membros 
deste conselho: Vânia Maia, J. Ninos, J. Parente, Or-
mano Sousa, Suelen Reis e Hilton .

Em 2003 foi um ano decisivo para o Projeto de 
Expansão, que visava chegar com o sinal da TV Tapa-
jós em todos os municípios da área de cobertura da 
emissora. O projeto avançou e o sinal da TV Tapajós 
chegou ao Município de Óbidos, esta operação foi ini-
cialmente comemorada, pois era um obstáculo muito 
difícil de ultrapassar por causa dos fenômenos da na-
tureza e a distância de Santarém. Depois a qualidade 
do sinal não foi aprovada pela diretoria, que tinha o 
objetivo claro de fazer chegar o sinal com qualidade 
nos demais municípios do Oeste paraense. Muitos in-
vestimentos foram feitos para solucionar o bloqueio do 
sinal e preparar os outros municípios para receber o 
sinal. Foram adquiridos terrenos, torres, busters, ante-
nas, cabos e transmissores para Oriximiná, Alenquer, 
Juruti, Terra Santa e Faro. 

Em 2005, a TV Tapajós inaugurou a estação de 
transmissão via satélite. Daí em diante, começou a 
segunda parte do projeto, que seriam a montagem 
das estações receptoras, entregando seu sinal para 
as estações retransmissoras.

Já em 2007, o Projeto de Expansão foi concluído, 
e os municípios de Alenquer, Monte Alegre, Prainha, 
Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Terra Santa, Faro, Pla-
cas, Belterra e a Vila de Mojui dos Campos receberam 
o sinal com qualidade digital, via satélite. 

No final dos anos 1990, já sob a direção de Vâ-
nia Maia, o Sistema Tapajós de Comunicação – que 
engloba a TV Tapajós, a Rádio Tapajós FM (94 FM) e 
recentemente, o Portal NoTapajós.com – iniciou uma 
nova política de implantação de projetos que aliam res-
ponsabilidade social e entretenimento. Alguns projetos 
são internos, mas com reflexos na comunidade local, 
como o Projeto Estagiar e o Projeto Novos Talentos, 
que tem ajudado na formação de novos profissionais 
para os mercados das comunicações, inclusive “expor-
tando” alguns talentos para as capitais amazônicas e 
fora da Amazônia.

Outros projetos são essencialmente de incentivo 
à cidadania, como: Troca-Troca de livros, Copa Tapa-
jós, Viva a Vida, Torneio de Férias Tapajós de Futsal, 
Conferência Tapajós de Comunicação e Marketing, 
Short Triathlon Tapajós. 

Além disso, o STC participa e apóia outros pro-
jetos organizados por instituições e órgãos públicos 

como: Carnaval, Cristoval, Paixão e Morte de Cris-
to, Aniversário de Santarém, Festival Borari, Festival 
Folclórico CDA, Festa do Çairé e Círio de N. Sra da 
Conceição, Campanha Natal sem Fome da Pastoral 
do Menor, CVV, Campanha de Doação de Sangue do 
Hemopa, dentre outros. 

O novo slogan do STC a partir dos seus 30 anos 
que se completam hoje: “TV TAPAJÓS – 30 ANOS. A 
OUSADIA CONTINUA” já começa com um novo pro-
jeto, hoje 26 de maio de 2009, quando a TV Tapajós 
completa 30 anos, a cidade de Santarém está em festa 
com a inauguração da Sala da Memória Dona Vera Pe-
reira, um espaço destinado a guardar toda história de 
três décadas da empresa e do seu fundador, Joaquim 
Pereira. Este acervo vai ajudar nas pesquisas dos es-
tudantes e ficará a disposição da comunidade. 

Durante a semana, serão realizados shows e 
outros eventos sociais que marcarão os 30 anos da 
TV Tapajós. Afinal, 30 anos, não é pra qualquer um. É 
pra quem continua enxergando longe.

O envio de votos de Regozijo e de Louvor para o 
STC, nas pessoas dos empresários Joaquim da Costa 
Pereira, Diretor Presidente e Vânia Pereira Maia, Dire-
tora Executiva do Sistema Tapajós de Comunicações 
pelo empreendedorismo, pela brilhante gestão deste 
importante grupo empresarial para o Desenvolvimento 
de toda a região Oeste do Estado do Pará.

Parabenizar os funcionários que, numa verdadei-
ra parceria faz a família STC, esta grande empresa de 
comunicação é o mínimo que esta Casa pode dar pelo 
trabalho e dedicação que importante meio de comuni-
cação tem dedicado ao Brasil.

Desta forma peço o apoio das Senhoras e Se-
nhores Deputados,

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – 
Joaquim de Lira Maia, Deputado Federal, Vice-Líder 
– DEM/PA

Em 3-6-09. – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esta é 

uma sessão solene em homenagem póstuma ao nosso 
querido colega Deputado Carlos Wilson. A sessão foi 
requerida pelo Deputado Albano Franco.

Antes de dizer algumas palavras sobre esta ses-
são, quero convidar para fazer parte da Mesa a Sra. 
Maria Helena Brennand, esposa do Deputado Carlos 
Wilson, como também os seus filhos Rodrigo e Mar-
cela.

Também faz parte desta Mesa o Deputado Albano 
Franco, requerente desta sessão solene.
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Quero, em primeiro lugar, saudar todos aqueles 
que vieram render homenagem à memória do nosso 
Deputado Carlos Wilson, que tão precocemente nos 
deixou, e dizer muito rapidamente, posto que vários ora-
dores estarão na tribuna nesta homenagem, em nome 
da Mesa Diretora, da falta que nos faz o Deputado.

Eu, que fui muito amigo do seu pai e já naquela 
época entretinha com S.Exa. as relações mais cordiais, 
fosse no plano pessoal, fosse no plano político, posso 
retratar a tristeza deste Plenário, como do Plenário do 
Congresso Nacional, tendo  em vista que Carlos Wil-
son foi também Senador, como, certa e seguramente, 
a tristeza do povo pernambucano, visto que lá S.Exa. 
foi Vice-Governador e, logo depois, Governador. 

Embora muito jovem – Carlos Wilson nasceu 
em 1950 –, teve uma carreira política que lhe permitiu 
um avantajado currículo público. Alguém que soube 
comportar-se com tal dignidade, com tal dimensão 
pública, que forjou, ao lado de sua família, um currí-
culo excepcional. 

Portanto, nada mais justo do que, neste momento, 
pela lembrança do Deputado Albano Franco, a Câmara 
dos Deputados promova esta homenagem a quem teve 
tão marcante desempenho na vida pública.

É curioso notar que essas solenidades visam, na 
verdade, embora marcadas, naturalmente, pela tris-
teza, pela ausência, a que se estabeleça uma marca 
no presente para que, no futuro, o seu nome não seja 
esquecido e, mais do que não ser esquecido, no caso 
particular do Deputado Carlos Wilson, que nos relem-
bremos sempre dos seus exemplos, exemplos históricos 
que impulsionam a nossa atividade para o futuro. 

Aparentemente, esta é apenas uma sessão so-
lene, mas ela tem uma significação muito mais ampla, 
porque visa a que todos aqueles que aqui nos ouvem 
e que ouvirão os vários outros oradores, aqueles que, 
depois, pela TV Câmara, receberão a transmissão desta 
solenidade, estejam sempre recordando – permitam-
me a repetição – os exemplos deixados pelo Deputado 
Carlos Wilson.

Quando  nos reunimos para render esta home-
nagem, na verdade, a homenagem é muito mais a 
esta Casa, à Câmara dos Deputados, ao Congresso 
Nacional, em face de sua passagem pelo Senado, e 
uma homenagem ao povo de Pernambuco, que elei-
toralmente soube prestigiar uma das grandes figuras 
da vida pública nacional.

Deixou-nos precocemente, entretanto aqui – vai 
uma obviedade – nos deixou o seu exemplo, que de-
verá ser seguido por todos.

Meus cumprimentos à família do Deputado Car-
los Wilson e a todos os amigos que aqui vieram. (Pal-
mas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DE-
PUTADOS

Sras. e Srs. Deputados, demais convidados, que 
as palavras iniciais sejam de agradecimento ao Parla-
mentar Albano Franco pela iniciativa que ensejou esta 
sessão solene. 

Prestar homenagem ao Deputado Carlos Wilson 
possibilita-nos relembrar a marcante biografia de um 
político vocacionado e que, ao honrar a memória deste 
Parlamento, deixa imensa saudade.

Pernambucano nascido em 11 de março de 1950, 
concorreu pela primeira vez a um mandato popular em 
1974. Sendo o Deputado Federal mais jovem daquela 
legislatura, iniciou a trajetória nesta Casa de Leis com 
relevante atuação. Na defesa de uma política diferen-
ciada para a Região Nordeste, na incansável luta pela 
reforma da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e no 
firme apoio à liberdade de imprensa, demonstrou de 
forma inequívoca o quanto a grandiosidade de líde-
res natos supera, em muitos momentos, os próprios 
mandatos formais.

Emociona-nos lembrar que no fim da década de 
70, ao lado de Teotônio Vilela, Ulysses Guimarães e 
de outros destacados nomes do cenário nacional, foi 
defensor da anistia ampla, geral e irrestrita para os 
atingidos pelo Golpe Militar de 1964. Por acreditar em 
práxis políticas transformadoras, tomou parte ativa na 
extraordinária mobilização popular pelas Diretas Já e 
esteve ao lado daqueles que viam, na convocação da 
Assembleia Nacional Constituinte, renascer a espe-
rança em dias melhores. 

Nobres Parlamentares, no instante em que rende-
mos justa homenagem ao ex-Deputado Carlos Wilson, 
devemos também revigorar, na memória coletiva, o seu 
empenho para a consolidação do Estado Democráti-
co de Direito, com o Brasil trilhando o firme trajeto do 
desenvolvimento socioeconômico. 

Nossa história política, ao conduzi-lo a impor-
tantes desafios, revelou-se sábia. Deputado Federal 
em 4 legislaturas, além de Senador, Vice-Governador 
e, a seguir, Governador de Pernambuco na chapa de 
Miguel Arraes, Carlos Wilson, com seu espírito cordial 
e conciliador, certamente foi um homem de vocação 
para a vida pública. 

Suas atividades no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados foram numerosas e significativas. Seja 
na Mesa Diretora das duas Casas Congressuais, seja 
nas Comissões Permanentes e Temporárias, enrique-
ceu a vida parlamentar e renovou, minuto a minuto, o 
compromisso assumido com seus eleitores.

E se no Poder Legislativo muito realizou em prol 
de nosso desenvolvimento – consciente de que o Se-
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nado Federal e a Câmara dos Deputados são verda-
deiras caixas de ressonância dos destinos nacionais 
e por onde passam as grandes decisões da República 
–, no Poder Executivo teve, da mesma maneira, deci-
siva participação. 

Com efeito, na assessoria da Presidência do Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (IN-
CRA), no cargo de Secretário Nacional de Irrigação ou 
ainda na Presidência da INFRAERO – função exercida 
até 2006 –, Carlos Wilson mais uma vez demonstrou 
que, com dedicação e competência, as realizações 
tornam-se possíveis. 

Sras. e Srs. Deputados, a história reservou-nos, 
com o falecimento do Deputado Carlos Wilson, mo-
mentos de intensa comoção. O Congresso Nacional 
perdeu uma notável liderança, mas os nobres ideários, 
traduzidos nas ações de nosso homenageado, feliz-
mente remanescem. 

E num país que deseja ver a atuação de líderes 
vocacionados, o exemplo desse aguerrido homem mui-
to nos ensina. Na sua luta pela vida, tentando superar 
graves problemas de saúde, e na sua vida de luta, 
esta Presidência deseja que permaneçam incólumes 
suas inúmeras lições. Sim! Lições de profundo amor ao 
Brasil, com o atento olhar de alguém que percebeu o 
ensinamento no passado e a esperança no futuro!

Choramos com o choro da família, dos amigos, 
do povo pernambucano e da Nação, mas acreditamos 
que o exemplo de espírito público e de extrema cora-
gem por S.Exa. deixado sirva de verdadeiro bálsamo 
para a dor ora existente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Dando 

sequência a esta sessão, passo a palavra ao autor do 
requerimento de realização desta solenidade, nobre 
Deputado Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Michel 
Temer; Srs. Deputados; Da. Maria Helena Brennand, 
esposa de Carlos Wilson; Marcela e Rodrigo, filhos do 
homenageado; imortal Marcos Vilaça; meu amigo João 
Carlos; minhas senhoras e meus senhores: este meu 
pronunciamento é um misto de palavras, de emoção e 
de saudade. Falo de recordação, de desejo de voltar ao 
passado, de vontade de estar junto com o amigo que 
partiu, de conversar com ele, de vê-lo alegre, com sua 
contagiante simpatia e solidariedade cativante. 

Cali era um ser humano inteiro, parceiro inigua-
lável, compreensivo, cordial, educado e um político vi-
sionário, sempre preocupado com o seu Pernambuco, 
com a sua gente e com o desenvolvimento do Brasil. 

Sua vida pública foi marcada por desafios, que 
ele enfrentou com posições firmes e corajosas. Foi  

favorável à legalização do Partido Comunista e árduo 
defensor da anistia política. Colaborou de perto com 
Ulysses Guimarães e caminhou ao lado dele. Foi Vi-
ce-Governador do grande Governador Miguel Arraes 
e muito próximo do Presidente Tancredo Neves. Na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, deixou 
sua marca, não só por sua atuação destemida, mas 
também na administração das 2 Casas. Integrou as 
Mesas Diretoras de ambas as Casas do Congresso 
Nacional.

Suas decisões políticas eram firmes. Apoiou a 
candidatura do grande homem público Jarbas Vas-
concelos a Prefeito de Recife. Assumiu o Governo de 
seu Estado quando o Governador Miguel Arraes se 
desincompatibilizou para se candidatar a Deputado 
Federal. Administrou Pernambuco com zelo, dedica-
ção, habilidade e paciência. Era hábil e sabia respeitar 
seus adversários. Era um devotado representante do 
povo, amigo de seus correligionários.

Esteve sempre presente no processo político 
eleitoral de Pernambuco. Na maioria das eleições, foi 
vitorioso; em outras, não obteve sucesso. 

O SR. Inocêncio Oliveira – Permite-me V.Exa. 
um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO – Com muito prazer, 
nobre Deputado Inocêncio Oliveira.

O Sr. Inocêncio Oliveira – Caro Deputado Alba-
no Franco, por motivo superior, vou ter de me retirar, 
pois assumi compromissos – os encargos do mandato, 
às vezes, nos brindam com coisas de que não gosta-
mos. Para cumprir esses compromissos na totalidade, 
precisamos estar em vários lugares ao mesmo tempo. 
Caro Presidente Michel Temer, é uma honra tê-lo na 
presidência desta sessão. É uma demonstração de 
prestígio e, sobretudo, do apoio que V.Exa. tem dado 
a todos aqueles que se destacaram na vida pública, 
em defesa dos mais sagrados interesses do País e, 
principalmente, desta Instituição. Quero saudar a vi-
úva de nosso homenageado, a querida Maria Helena 
Brennand, companheira de todas as horas, incansável. 
Pernambuco admira-a pela sua bravura, coragem e, 
sobretudo, pela força que deu a nosso querido Carlos 
Wilson nos momentos mais difíceis. Quero  saudar os 
filhos, Marcela e Rodrigo, e os amigos diletos que aqui 
vieram, Senadores e Deputados, sobretudo 2 figuras 
importantes, amigos de todas as horas: Marcos Vini-
cios Vilaça, um dos orgulhos de Pernambuco, um dos 
maiores escritores, oradores, políticos do Estado; e 
João Carlos Paes Mendonça, que fez da sua vida uma 
maneira de servir ao Nordeste e a Pernambuco. Quero 
saudar, enfim, V.Exa., Deputado Albano Franco, um ser-
gipano com visão mais ampla não só de Sergipe, que 
tem ligação fraterna com Pernambuco. Cumprimento 
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V.Exa. por haver solicitado a realização desta sessão so-
lene em homenagem ao nosso saudoso Carlos Wilson. 
Cumprimento também o Senador Jarbas Vasconcelos, 
que veio prestigiar Carlos Wilson, porque era um de 
seus amigos. Carlos Wilson não tinha inimigos. Carlos 
Wilson tinha um coração enorme. Herdou isso de seu 
pai, Wilson Campos, que tinha um coração maior do 
que o próprio corpo. Passou momentos difíceis com a 
morte de seu pai e de seu irmão, Wilson Campos Jú-
nior, com quem tinha uma ligação muito grande. Mas 
enfrentou os problemas com muita coragem, muita 
galhardia e muita força. Carlos Wilson foi uma daque-
las figuras que marcaram Pernambuco e o Brasil. Na 
cassação de seu pai, mostrou desprendimento. Saiu 
imediatamente da ARENA, foi para o MDB, enfrentou 
a ditadura militar e, depois, trilhou caminhos diferentes 
daqueles que vinha trilhando, mas sem nunca perder 
os amigos. Foi uma pessoa exemplar na vida pública, 
pai de família dedicado, sobretudo amigo leal de to-
das as pessoas, corajoso, amigo de todas as horas. 
Por isso, quero saudar meu saudoso e querido amigo. 
Conheci-o mais profundamente neste mandato. Quero 
dizer da saudade, da dor e da tristeza que sentimos 
com a sua ausência. Ele ainda faz muita falta não só a 
Pernambuco, mas ao Parlamento e ao Brasil. Receba 
minhas homenagens, Deputado Albano Franco. V.Exa., 
que teve o privilégio de dirigir por 8 anos o seu Estado, 
que foi Senador por várias vezes, que foi Presidente 
da CNI, que tem um currículo e uma história tão bri-
lhantes nesta Casa e no País, foi muito feliz ao solici-
tar a realização desta sessão solene em homenagem 
póstuma a um dos mais importantes pernambucanos e 
brasileiros deste período da história que vivemos. Um 
abraço fraterno. Deus nos ajude e ilumine o nosso ca-
minho. Deus Todo-Poderoso, na sua imensa bondade, 
acolha Carlos Wilson. Espero que, um dia, possamos 
estar juntos com ele, abraçando-o e dizendo o quanto 
ele fez falta aqui na Terra. Um abraço a todos. 

O  SR. ALBANO FRANCO – Nobre Deputado 
Inocêncio Oliveira, com o peso e a representatividade 
de V.Exa. nesta Casa, o seu aparte vem valorizar o 
nosso pronunciamento, principalmente porque V.Exa. 
também destacou aquelas qualidades excepcionais 
que tinha o nosso amigo Cali.

Com muito prazer, ouço o nobre Deputado José 
Genoíno.

O Sr. José Genoíno – Deputado Albano Fran-
co, eu quero participar desta solenidade. E o faço com 
uma dose de emoção muito forte, porque conheci o 
amigo, o companheiro de partido, o Deputado Carlos 
Wilson. Essa figura era uma síntese de doçura, cora-
gem e lealdade. Tendo convivido com Carlos Wilson 
em momentos dramáticos da vida política, quero dizer 

a seus amigos, ao Deputado Albano Franco, ao Presi-
dente Michel Temer e, principalmente, à Maria Helena 
e aos seus filhos que, em todos os momentos, sempre 
conversava com ele, inclusive durante o período mais 
grave de sua doença. Ele era um exemplo de coragem 
e de energia. Esse resgate nos possibilita fazer este re-
gistro: era exatamente nos momentos mais difíceis que 
conhecíamos o homem, o político e a figura humana. 
Carlos Wilson deixou uma marca muito profunda. Por 
isso, faço este registro com emoção. Principalmente 
nos últimos anos, fazíamos parte de uma vida muito 
intensa, na nossa convivência, nas nossas conversas, 
seja em reuniões do meu partido, seja em conversas 
bilaterais que muitas vezes tive com Carlos Wilson. 
Portanto, Deputado Albano Franco, estou emocionado 
ao lembrar essa figura humana. Não conheci apenas o 
político, o orador e o articulador, quando cheguei aqui, 
no meu primeiro mandato, em 1982, mas principalmente 
essa figura humana excepcional, com cuja convivência 
sempre ganhamos. E ganhei muito. Parabéns, Deputa-
do Albano Franco! Esta Casa está fazendo justiça ao 
homenagear um dos seus integrantes, que marcou a 
vida de todos os Parlamentares que com ele convive-
ram. Muito obrigado.

O  SR. ALBANO FRANCO – Nobre Deputado 
José Genoíno, é da maior importância o seu aparte, 
principalmente porque V.Exa. destaca as qualidades de 
Cali, nosso querido Carlos Wilson, seu companheiro de 
partido nos últimos anos. V.Exa. também tem história 
nesta Casa. É muito importante, nesta homenagem, 
o aparte de V.Exa.

Com muito prazer, ouço o nobre Deputado José 
Mendonça Bezerra, que honra o Estado de Pernam-
buco.

O Sr. José Mendonça Bezerra – Deputado Al-
bano Franco, inicialmente quero me congratular com 
V.Exa. por ter tido a feliz ideia de realizar sessão solene 
para homenagear essa grande figura de Pernambuco, 
quiçá do Brasil. Eu fiquei de fato emocionado, posso 
dizer, com o aparte do Deputado José Genoíno, com o 
que S.Exa. acabou de dizer sobre Carlos Wilson. Para 
mim, foi uma surpresa agradável. José Genoíno é um 
homem público que às vezes tem ideias divergentes, 
mas, em uma hora como esta, faz justiça a Carlos Wil-
son. Convivi de perto com Carlos Wilson. Maria Helena, 
Rodrigo e Marcela sabem da minha amizade, da minha 
dedicação. E eu sei do respeito e da admiração que ele 
tinha por mim. Lamentei, e continuo lamentando, a sua 
ausência, porque ela trouxe prejuízo para todo o País 
e não só para Pernambuco, pela habilidade, pelo jeito 
e pela maneira de ser de Carlos Wilson, um político 
hábil, capaz, que transitava em todas as áreas. Car-
los Wilson nos deixou um exemplo como político em 
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Pernambuco. Quero dizer, em meu nome e em nome 
do meu partido, que sinto muita saudade desse velho 
companheiro.

O SR. ALBANO FRANCO – Caro Deputado José 
Mendonça Bezerra, o aparte de V.Exa. vem se somar a 
esta homenagem justa e merecida a Carlos Wilson. Eu 
me recordo bem de quando V.Exa., sentado na última 
fileira do plenário da Câmara dos Deputados, sempre 
preocupado, perguntava pela saúde de Cali. Agradeço 
o aparte de V.Exa., Deputado José Mendonça Bezerra, 
que tão bem representa Pernambuco nesta Casa.

Com muito prazer, ouço o nobre Deputado Ed-
gar Moury.

O  Sr. Edgar Moury – Deputado Albano Franco, 
estudante de ontem, nos bancos escolares do Recife, 
e hoje Deputado Federal, rapidamente, insiro no pro-
nunciamento de V.Exa. um depoimento. Quero que ele 
fique registrado para a prosperidade. Carlos Wilson ti-
nha 3 qualidades que considero fundamentais à pessoa 
humana: foi excelente filho, excelente pai e excelente 
amigo. Quero que esse testemunho de quem conviveu 
com ele numa fase áurea de sua vida fique registrado 
no brilhante pronunciamento que V.Exa. faz na manhã 
de hoje. Muito obrigado.

O SR. ALBANO FRANCO – Nobre Deputado 
Edgar Moury, agradeço a V.Exa. o aparte. Nós temos 
o maior respeito e apreço por V.Exa., que se referiu 
às qualidades que Cali realmente possuía, como pai, 
filho, amigo, esposo. Todas essas qualidades foram re-
gistradas e ressaltadas. Agradeço a V.Exa. também a 
generosidade das observações a meu respeito, quan-
do era estudante em Recife.

Nobre Deputado Gonzaga Patriota.
O Sr. Gonzaga Patriota – Sr. Presidente Michel 

Temer, eminente Deputado Albano Franco, Sras. e Srs. 
Deputados, familiares de Carlos Wilson, Paes Mendon-
ça, nosso querido Marcos Vilaça: eu fui colega do pai 
de Carlos Wilson – o velho Wilson Campos – na As-
sembleia Legislativa de Pernambuco, até 1986. Quan-
do cheguei aqui, já conhecia Carlos Wilson pela sua 
bravura, pelo seu trabalho e, como disse o Deputado 
Edgar Moury, por ser um grande amigo. Convivi durante 
mais de 20 anos com Carlos Wilson não apenas nesta 
Casa. Acompanhei o seu trabalho como Governador 
do Estado de Pernambuco. Durante  os últimos anos 
– nosso gabinete era no quarto andar; o meu era o 
430; o dele, o da frente –, pude acompanhar o traba-
lho do Deputado Carlos Wilson e observar como ele 
cuidava da sua vida, da sua família, do seu povo, da 
sua doença: com muita determinação. Perdeu o irmão, 
o Júnior, há pouco tempo. Eu tive a honra de, sendo 
amigo do seu pai, conhecer D. Terezinha e visitar sua 
família. Deputado Albano Franco, V.Exa. faz, na manhã 

de hoje, uma homenagem justa a uma pessoa que foi 
justa. Em meu nome, em nome da minha família e em 
nome do meu partido, quero associar-me a V.Exa. e 
transmitir à família de Carlos Wilson – não são apenas 
os Wilson Campos de Pernambuco e do Brasil, mas os 
pernambucanos e brasileiros –, nossas homenagens 
a um homem que parte, mas deixa marca profunda 
nos brasileiros.

O SR. ALBANO FRANCO – Meu caro Deputado 
Gonzaga Patriota, é muito importante o depoimento 
de V.Exa. acerca da vida pública e da vida pessoal do 
nosso querido Cali. V.Exa. valoriza a homenagem que 
esta Casa presta à memória de Carlos Wilson.

Com muito prazer, ouço o Deputado Silvio Cos-
ta.

O Sr. Silvio Costa – Deputado Albano Franco, 
primeiramente, na qualidade de pernambucano, quero 
agradecer a V.Exa. a brilhante ideia de homenagear 
esse ser humano que eu também conheci e que tor-
nou algumas palavras da nossa língua portuguesa 
efetivamente concretas. Por exemplo, Carlos Wilson 
provou que o verbo “aglutinar” não é abstrato. Quan-
do apertávamos a mão de Carlos Wilson, estávamos 
apertando a mão da aglutinação. Carlos Wilson provou 
que a palavra “solidariedade” não era abstrata. Solida-
riedade era o abraço de Cali. Quando abraçávamos 
Cali, estávamos abraçando a solidariedade. Então a 
solidariedade tornava-se uma palavra concreta. Quando 
um ser humano tem a prerrogativa de trazer na alma 
a expressão das palavras, a concretude das palavras, 
ele é imortal. E imortal será a presença de Cali nesta 
Casa. Muito obrigado. 

O SR. ALBANO FRANCO – Muito obrigado, De-
putado Silvio Costa. V.Exa., com seu estilo irrequieto e 
atuante nesta Casa, dá um depoimento da maior im-
portância, valorizando nossa homenagem a Cali.

Concedo , com muito prazer, um aparte ao De-
putado José Rocha.

O Sr. José Rocha – Ilustre Deputado Albano 
Franco, quero cumprimentá-lo pela justa homenagem 
que V.Exa. presta ao grande companheiro Carlos Wil-
son, com quem tive a honra de conviver nesta Casa. 
Também tive a honra de conviver com seu saudoso 
pai, Wilson Campos, colega respeitado. Carlos Wilson 
trouxe-nos não só o exemplo de seu pai. Com sua atu-
ação própria, determinada, soube conquistar amigos, 
pelo respeito, pelo trato da coisa pública, pelo digno 
exercício do mandato. Nos últimos dias de convívio 
com Carlos Wilson, tive a oportunidade de socorrê-
lo, levando-o ao Serviço Médico da Casa, talvez na 
sua última estada neste plenário. Marcou-me muito 
vê-lo já nos últimos dias de sua vida. Carlos Wilson 
honrou muito esta Casa, e certamente honrou muito 
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o seu Estado. Não tenha dúvida, Deputado, de que 
esta homenagem não é só a Carlos Wilson, que foi 
um grande Parlamentar tanto aqui como no Senado, 
mas também ao seu Estado, aos seus conterrâneos 
pernambucanos, que sempre se sentiram honrados 
em tê-lo como representante no Congresso Nacional. 
Parabéns a V.Exa. pela feliz ideia que teve de realizar 
sessão em homenagem a Carlos Wilson. Todos nós 
estamos solidários à sua família, que certamente es-
teve sempre presente na vida daquela figura que tanto 
alegrava este plenário. Muito obrigado.

O SR. ALBANO FRANCO – Deputado José Ro-
cha, muito obrigado pelo aparte. V.Exa., representante 
do Estado da Bahia, traz a sua solidariedade a Car-
los Wilson na homenagem justa e merecida que esta 
Casa presta a ele.

Prosseguindo, afirmo que seus concorrentes po-
deriam ser opositores ocasionais, mas nunca inimigos 
permanentes. A todos entendia, com todos dialogava. 
Respeitava os homens e suas ideias. Estava além do 
seu tempo.

Em 2002, apoiou a candidatura do Presidente 
Lula, tornando-se seu fiel auxiliar e companheiro. Indi-
cado para presidir a INFRAERO, muito trabalhou para 
melhorar a infraestrutura aeroportuária do Brasil. Re-
formou vários aeroportos, inclusive o de Recife e os de 
várias Capitais e outras cidades brasileiras. Somente  
se afastou do cargo para ser candidato a Deputado 
Federal. Veio para a Câmara dos Deputados e aqui 
permaneceu até sua partida para a vida espiritual. 

Amigo de Carlos Wilson, lembro-me de instantes 
maravilhosos que com ele passei. Muitos dos meus 
amigos eram amigos dele também. Entre tantos, cito 
um, como síntese de todos: o empresário João Carlos 
Paes Mendonça. 

Quero registrar esta homenagem na síntese des-
se amigo de Carlos Wilson, esse sergipano que honra, 
valoriza e dignifica o meu Estado, hoje um empreende-
dor nacional com responsabilidade social. Com João 
Carlos tivemos inúmeros dos nossos encontros, em 
horas de lazer e de trabalho, a ponto de, hoje, quan-
do vou a Recife, eu pensar que Cali ainda está vivo. 
Tenho imensa saudade dele e sinto sua falta de forma 
indescritível.

Carlos Wilson nos deixou em 11 de abril deste 
ano. Sua doença foi impiedosa. Sofreu muito, lutou 
bastante. Ele gostava de viver, amava sua família, era 
um afetuoso companheiro de usa mulher, D. Maria He-
lena Brennand, que mostrou a fibra, a solidariedade 
da mulher em todos os momentos ao seu lado. Era 
um pai extremoso. Seus filhos Rodrigo, Marcela – aqui 
presentes – e Camila sabem como ele os amava. Avô 
carinhoso, orgulhava-se dos netos Luis Felipe e Luis 

Eduardo. E tinha profunda afinidade com seu irmão, o 
Deputado André Campos.

Se Carlos Wilson foi tudo isso, é porque também 
foi um grande filho. Deu tudo de si na defesa de seu pai. 
Mostrou sua indignação, como ele mesmo afirmava, 
com a brutalidade política de que seu pai foi vítima.

Com esse episódio, se por um lado Cali sofreu, 
teve também a felicidade de estar ao lado de seu pai 
numa hora bastante difícil. Feliz do pai que teve um fi-
lho como Carlos Wilson. Feliz de nós que convivemos 
de perto com esse homem invulgar, que foi para todos 
os seus amigos solidário e confidente, na alegria e na 
tristeza, nas vitórias e nas derrotas. Feliz  de sua mãe, 
D. Terezinha, que Carlos Wilson respeitava, adorava e 
idolatrava. Hoje ela sente a dor da perda do filho que 
tanto amava e agora o reverencia em suas preces.

Cali vai ficar duplamente eterno: nas nossas vidas, 
alimentadas pela fé cristã que temos, e nas nossas re-
cordações, que vão perpetuá-Io para sempre.

Deus proteja o espírito magnânimo de Carlos 
Wilson. Sua vida e sua história valeram. Sua amizade 
fraterna foi a grande herança que ele nos deixou.

Muito obrigado, Senhor Deus, por ter-nos dado a 
felicidade de ter sido amigos de Carlos Wilson e de ter 
privado do seu convívio. Que ele descanse em paz.

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

O SR. PRESIDENTE (Colbert Martins) – Muito 
obrigado, Deputado Albano Franco. 

Deputado Albano Franco, convido V.Exa., que é 
autor do requerimento que ensejou a realização desta 
homenagem, a assumir a presidência dos trabalhos. 
Mas antes me permita convidar para falar em nome 
do PMDB o Líder Henrique Eduardo Alves.

Durante o discurso do Sr. Albano Fran-
co, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Colbert Martins, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Colbert Martins) – Concedo 
a palavra ao Deputado Henrique Eduardo Alves, para 
falar pelo PMDB.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Maria Helena, 
Rodrigo, Marcela, familiares queridos do companhei-
ro Carlos Wilson, todos temos consciência de que a 
homenagem que hoje aqui se presta é uma tentativa 
muito pálida de reverenciar uma pessoa tão querida 
desta Casa. Mas devemos fazê-la, até para registro 
futuro dos Anais da Câmara dos Deputados.
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No dia 11 de abril passado, recebemos com gran-
de consternação a notícia de que falecera, na cidade 
do Recife, o Deputado Carlos Wilson. Ao render-lhe 
esta homenagem póstuma, a Casa que o teve como 
um dos seus mais aguerridos membros traduz, em 
nome dos que nela representam o povo brasileiro, a 
dor e o pesar dos que aqui conviveram e lutaram com 
o pernambucano Carlos Wilson.

Desde moço – chegou a esta Casa praticamente 
um garoto –, nosso homenageado abraçou a política 
não apenas como uma herança paterna, uma tradi-
ção familiar, mas sobretudo como uma vocação irre-
nunciável, a que se consagrou incondicionalmente no 
decorrer dos 35 anos de uma vida pública em que se 
fez merecedor da admiração dos amigos e do respeito 
dos adversários, pela grandeza humana e pela com-
petência política que lhe eram próprias.

Chegou  aqui em 1975, na juventude dos seus 
24 anos. Brincávamos muito porque eu cheguei aqui 
em 1970, aos 22 anos. Ele chegou logo depois, aos 
24 anos. Entre nós havia a provocação de quem tinha 
sido o mais jovem, mas apenas era o reconhecimento 
que a juventude despertava naqueles anos para fazer 
a política brasileira com P maiúsculo.

Venceria outras 3 disputas, a derradeira para a 
presente Legislatura, que cumpriria até quando pôde, 
como guerreiro a lutar contra a doença que acabaria 
por abatê-lo. E, aí, outra semelhança da nossa vida, 
haja vista que eu enfrentara também semelhante pro-
blema de saúde pessoal. Falava-lhe do meu exemplo, 
quando tive de fazer uma cirurgia nas cordas vocais, 
em que fiquei apenas com 1 corda e meia. Mostrei-lhe 
que pela determinação, pela vontade poderia superar 
a doença.

Momentos antes de sua partida, disse-lhe que 
havia recuperado inteiramente as minhas duas cordas 
vocais, sem saber exatamente qual tinha sido a ope-
rada, pela graça de Deus e pela vontade de enfrentar 
e de vencer a doença.

Ele a enfrentava com a mesma disposição. Tratava 
como fosse apenas um episódio que ia superar, mas 
a vida mostrou que nem sempre é assim, as coisas 
acontecem conforme o desígnio de Deus.

Jamais nos esqueceremos da bravura com que 
esteve entre nós no dia 2 de fevereiro, sentado ali no 
final do plenário para participar da eleição do novo Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, quando passou mal 
e não teve condições de votar, como tanto queria.

Lembro-me de que ao vê-lo ao final do plenário, 
na penúltima cadeira, a primeira do corredor, fui cum-
primentá-lo e lhe disse com muito carinho da minha 
alegria de vê-lo ali, mesmo não sendo sincero, para 
estimulá-lo, vendo-o forte e enfrentando tudo isso. Não 

me disse palavra alguma. Abaixou a cabeça e uma 
lágrima saiu dos seus olhos a molhar a sua face. Foi 
a resposta àquele estímulo carinhoso que lhe dava. 
Eu disse: “Que bom vê-lo aqui, Cali, forte, guerreiro, 
lutando. Que bom vê-lo aqui”. A sua resposta foi uma 
lágrima solitária que desceu dos seus olhos.

Nos 4 mandatos que exerceu, Carlos Wilson 
atuou sempre em nome da liberdade, da democracia 
e dos direitos políticos, não obstante – registre-se – às 
orientações partidárias em sentido inverso.

Em 1978, defendeu a legalização do PCB e a 
anistia política.

Em 1979, apoiou o pluripartidarismo e foi um dos 
15 Parlamentares da ARENA que sufragaram a emenda 
de Djalma Marinho – naquela época sob pressão de 
todo jeito, de todo poder – ao projeto da anistia, para 
torná-la ampla, geral e irrestrita.

Em  1984, votou “sim” à Emenda Dante de Olivei-
ra, que restabelecia a eleição direta para Presidente 
da República.

Fiz questão de fazer este pronunciamento escrito 
porque esses registros sobre a vida de Carlos Wilson 
ficarão na história desta Casa.

A par dessas atitudes corajosas, e mesmo um 
tanto rebeldes, Carlos Wilson nunca perdeu o trato 
ameno, o espírito cordial, o gosto pelo diálogo, a dis-
posição para aceitar as diferenças.

Participante do Grupo Renovação, da ARENA, 
passou a relacionar-se com figuras-chave do processo 
de redemocratização, como Ulysses Guimarães, Tan-
credo Neves e Miguel Arraes. Desse foi sucessor no 
Governo de Pernambuco em 1990, como Vice-Gover-
nador eleito em 1986. Ocupou o cargo por 11 meses, 
com a atitude serena e conciliadora que o caracteriza-
va e que repercutiu em todo o Nordeste.

A Sra. Ana Arraes – Deputado Henrique, V.Exa. 
me concede um aparte?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Pois não, 
Deputada. Com muita honra.

A Sra. Ana Arraes – Não poderia deixar de es-
tar presente nesta sessão em homenagem a Carlos 
Wilson, que foi Governador, Senador do nosso Estado 
e Deputado Federal. Foi um político que honrou a sua 
vida pública, sobretudo um grande amigo, um políti-
co que sabia respeitar as diferenças, que tinha uma 
forma muito amiga, solidária e gentil de tratar com as 
diferenças. Não poderia participar desta sessão sem 
deixar a minha homenagem ao Deputado Carlos Wil-
son, abraçando a sua família aqui presente, Maria He-
lena, Marcela e Rodrigo, e dizer que Pernambuco ficou 
mais pobre. Uso as palavras de Guimarães Rosa: “As 
pessoas não morrem. Ficam encantadas”. Um gran-
de abraço a todos, minha solidariedade e meu grande 
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sentimento pela ausência do nosso querido amigo de 
infância Carlos Wilson.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Agrade-
ço o aparte a V.Exa. que conheceu tão bem a história 
e a vida de Carlos Wilson e, portanto, enobrece e dá 
grandeza ao nosso pronunciamento desta manhã.

Em 1992, assume a Secretaria Nacional de Irri-
gação, a convite do então Presidente Itamar Franco. 
Dois  anos depois, volta ao Congresso Nacional na 
condição de Senador por Pernambuco.

Em 2003, no primeiro Governo Lula, preside a 
INFRAERO, com o que soma à trajetória parlamentar 
mais uma experiência na administração pública.

Cumprida a vitoriosa carreira que protagonizou, 
a impressão que temos é de que a verdadeira paixão 
de Carlos Wilson era mesmo o Parlamento, a ação 
legislativa, a atividade política.

O Sr. Charles Lucena – Deputado Henrique, 
gostaria de fazer um aparte.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Pois não, 
Deputado. Com prazer.

O Sr. Charles Lucena – Na condição de suplen-
te do Deputado Carlos Wilson, não poderia me negar 
a estar presente nesta sessão. Agradeço aos amigos 
pelas presenças, na figura do Sr. João Carlos Paes 
Mendonça, e me solidarizo com os familiares, ressal-
tando o sentimento que Carlos Wilson me passou no 
pouco tempo de convívio que tive com ele. Refiro-me 
ao sentimento de carinho que tinha com os amigos 
e o público. Tenho certeza de que ele está fazendo 
grande falta aos familiares em razão desse carinho 
que transmitia. Os familiares e os amigos eram brin-
dados com esse carinho enorme que ele transmitia e 
tinha por eles. Estou aqui na condição de Deputado 
em razão do falecimento de Carlos Wilson, mas, por 
ter ficado com os seus assessores, diariamente per-
cebo o carinho que tinha com eles e o respeito que 
todos lhe devotavam. Diariamente vejo Carlos Wilson 
naquele gabinete que hoje ocupo. Quero dizer aos se-
nhores que tentarei honrar o término do mandato de 
Carlos Wilson. Maria Helena, repito, continuo à sua 
disposição no gabinete. Muito emocionado estou, mas 
quero deixar registrado aqui, por meio do discurso do 
Deputado Henrique Eduardo Alves, que no gabinete 
diariamente lembramos de Cali e do carinho que ele 
tinha com todos. Muito obrigado.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Agradeço 
a manifestação humilde e emocionada de V.Exa., diante 
da sua imensa responsabilidade de continuar no lugar 
que está a tarefa com o talento, o dinamismo e a voca-
ção política do saudoso Deputado Carlos Wilson.

O Sr. Armando Monteiro – Deputado Henri-
que?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Pois não, 
Deputado Armando.

O Sr. Armando Monteiro – Agradeço a V.Exa. o 
aparte que me concede e me associo ao companhei-
ro Albano Franco nesta homenagem tão generosa, 
para a qual teve a iniciativa de fazer o requerimento 
de realização desta sessão. Tive  ao longo da vida a 
oportunidade de conviver com Carlos Wilson em dife-
rentes momentos. Fomos companheiros de geração, 
fizemos o curso preparatório do vestibular, quando 
tivemos um convívio intenso. Depois, o Cali atendeu 
ao chamamento da vida pública muito moço ainda, 
como V.Exa., e cumpriu toda uma trajetória marcada 
por conquistas que o guindaram a posições de relevo 
na política do nosso Estado. Governou Pernambuco, 
foi Senador da República e, em todas essas posições, 
revelou indiscutível espírito público. Mas talvez a gran-
deza de Carlos Wilson se situe muito mais no plano 
da dimensão humana: a sua capacidade de tolerância, 
a sua capacidade de perdoar e de entender que na 
vida pública os adversários não devem ser inimigos, 
a sua capacidade de compreender que o espaço de 
convivência na política deve dar-se sob o marco da ci-
vilidade, do respeito e do entendimento das posições. 
Há um poeta que diz que a vida é a arte do encontro, 
embora existam tantos desencontros na vida. Estivemos 
mais próximos em alguns momentos, mais distantes 
em outros, mas pude, já nesse período final de sua 
vida, reaproximar-me de Carlos Wilson e fizemos isso 
de forma sempre muito fraterna. No momento em que 
me associo a essas homenagens, ressalto que Car-
los Wilson deixa uma marca indelével de generosida-
de e humanidade. Congratulo-me mais uma vez com 
V.Exa., Deputado Albano Franco, por sua iniciativa e, 
sobretudo, levo a Maria Helena, a Marcela e ao Ro-
drigo, familiares de Carlos Wilson, o tributo da minha 
homenagem, a expressão da minha saudade e do meu 
reconhecimento a essa extraordinária figura humana 
que foi Carlos Wilson Campos. Muito obrigado.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Obriga-
do, Deputado Armando Monteiro. V.Exa., com a auto-
ridade e o prestígio nacional que tem, sabe valorizar 
exatamente os que trabalham em prol do seu Estado, 
da sua região e do Brasil, como fez o saudoso Carlos 
Wilson.

Somem-se a todos esses méritos o talento, o di-
namismo, a generosidade humana, que o Deputado 
Armando Monteiro ressaltou tão bem, e a nobreza de 
sentimentos que o engrandeciam como homem sim-
ples e bom que fez jus à afeição dos colegas e ao re-
conhecimento da sociedade.

O  Presidente Lula falou por nós todos, quando 
enalteceu Carlos Wilson como “um companheiro ex-
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cepcional, amigo leal e solidário, ponderado, cordial e 
conciliador, com trânsito em todas as correntes par-
tidárias”.

Esse o maior legado que recebemos do Depu-
tado Carlos Wilson, homem público que marcou para 
sempre a geração a que pertenceu. 

Se já não está entre nós, o saudoso político se 
fará presente pelas ideias que defendeu e pelas obras 
que realizou, em nome do desenvolvimento do Brasil 
e da grandeza do seu amado Pernambuco. 

Como escreveu Machado de Assis, “essa a glória 
que fica, eleva, honra e consola”.

Para encerrar, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presi-
dente, Deputado Albano Franco, e familiares de Carlos 
Wilson, faço um relato para mostrar quem ele era.

O meu Estado luta, há muitos anos, para ter um 
aeroporto internacional, pela sua posição geográfica, 
mais perto dos continentes europeu, asiático e ame-
ricano, tanto que, na guerra, o trampolim para a vitó-
ria foi o meu Estado, em Parnamirim. Essa posição 
geográfica deu ao Rio Grande do Norte, inclusive, a 
conquista de sede da Copa do Mundo de 2014. Esse 
aeroporto era um sonho, há muitos anos, acalentado 
pelo meu Estado, e já havia o compromisso do Gover-
no Federal de realizá-lo. 

Contudo, como a obra demorou a iniciar-se, co-
meçou a haver uma boataria enorme, que contagiou 
todo o Estado, de que Pernambuco estaria levando 
para a cidade de Goiana o aeroporto que seria de 
São Gonçalo, no Rio Grande do Norte. Por coincidên-
cia, o Presidente da INFRAERO era Carlos Wilson. 
De repente, o meu Estado todo se voltou contra ele 
porque estaria tomando o aeroporto prometido pelo 
Governo Federal. 

As pressões no meu Estado eram enormes. Como 
Carlos Wilson era meu amigo há muitos anos, pergun-
tavam-me como eu permitia aquilo. Pensei: “Vou conver-
sar com Carlos Wilson, para saber até que ponto isso é 
verdade”. Confesso que estava temeroso de que aquilo 
pudesse acontecer, devido à presença de um Estado 
mais forte como Pernambuco diante de um Estado me-
nor e mais frágil como o Rio Grande do Norte. 

Fui à INFRAERO, que estava sob a Presidên-
cia de Carlos Wilson, e relatei: “Carlos Wilson, o meu 
Estado está todo voltado contra você”. E ele, naquele 
jeito ameno de falar, quase humilde, respondeu: “Mas 
comigo? Por que contra mim?” Eu relatei a história: “Diz-
se que as obras do aeroporto de São Gonçalo ainda 
não começaram porque você estaria transferindo-as, 
com o seu prestígio na INFRAERO, para Goiana, no 
seu Estado de Pernambuco”. 

A atitude dele foi apenas uma – e esse gesto 
mostra a sua correção, a sua ética, o seu compromis-

so com a verdade e com o Brasil. Ele disse: “Aguarde 
as providências. Isso não procede, Henrique. Confie 
nas minhas palavras!” 

Num  prazo de, no máximo – não recordo –, 15 
ou 20 dias, a INFRAERO começava as obras de terra-
planagem, em São Gonçalo, no Rio Grande do Norte. 
Então, esse era o homem que conheci. 

Esta a homenagem que presto nesta manhã 
a Carlos Wilson, que deixa imensa saudade nesta 
Casa.

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Parabéns, 

Deputado Henrique Eduardo Alves, pelo pronunciamen-
to, que valoriza ainda mais esta homenagem. 

Durante o discurso do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves, o Sr. Colbert Martins, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Albano 
Franco, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Informo 
que minutos antes de iniciarmos esta sessão, recebi 
telefonema do Governador Eduardo Campos, que la-
mentou ausentar-se desta sessão por motivos superio-
res. Teve de permanecer no Estado de Pernambuco.

Registro, com satisfação, a presença do Sena-
dor José Eduardo Dutra, também amigo pessoal de 
Carlos Wilson. 

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Conce-
do a palavra ao Deputado Fernando Ferro, que falará 
em nome do PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Albano 
Franco, primeiro, parabenizo V.Exa. pela iniciativa desta 
homenagem na Câmara dos Deputados. Saúdo a Sra. 
Maria Helena, o Rodrigo e a Marcela, filhos do nosso 
querido amigo Carlos Wilson. 

Venho a esta tribuna falar da nossa emoção e 
do nosso reconhecimento por Carlos Wilson e do seu 
significado para a política no Estado de Pernambuco. 
À época, eu fundador do PT no Estado de Pernambu-
co e ele próximo a ser eleito Vice-Governador de Per-
nambuco, com o Governador Miguel Arraes. 

Quando ele assumiu o Governo, uma de suas 
primeiras iniciativas foi convocar várias pessoas, de 
diferentes extrações políticas e ideológicas, para 
ajudá-lo naquela missão. Já revelava uma sabedoria 
política e típica generosidade das pessoas de gran-
de coração. 

Em 11 meses ele marcou o Estado de Pernam-
buco com a sua administração. À sombra da figura de 
Miguel Arraes, político da história de Pernambuco, ele 
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se projetou, criou identidade e se apresentou para o 
Estado com essa capacidade. 

O Governador Carlos Wilson, com quem tive o 
prazer de conviver e o privilégio de dialogar, era al-
virrubro como nós. Isso  o caracterizava nas nossas 
conversas, no nosso trato.

Como alguém que nasceu no Partido dos Tra-
balhadores, aprendi algo valioso – nós, do PT de Per-
nambuco – com a chegada de Carlos Wilson no nosso 
partido: a capacidade de estabelecer pontes. Muitas 
vezes, com nosso gesto mais ríspido, nossa atitude 
defensiva de construção do PT, criamos arestas com 
certos setores da política.

A presença de Carlos Wilson no PT trouxe uma 
contribuição para o diálogo, ele nos ensinou a esten-
der as pontes – tão frequentes na nossa cidade, Re-
cife, que ele amou. Inspirado naquelas pontes, que 
sempre construía na sua relação política com outras 
forças, ele nos ensinou a trilhar, conviver e dialogar 
com pessoas cujas ideias eram extremamente dife-
rentes das nossas.

É claro, a política não se faz sem diálogo, e é 
importante dialogar com quem é diferente. Conversar 
com amigos próximos é muito simples, natural; mas 
estabelecer pontes com os diferentes é uma arte, que 
conduz, sem sombra de dúvida, à elevação e à quali-
ficação política de qualquer momento da história, de 
qualquer pessoa e, em particular, do nosso partido.

Quero, portanto, dar o testemunho sobre alguém 
que não teve origem na fundação do Partido dos Tra-
balhadores, mas trouxe capacidade de diálogo e nos 
ensinou a trilhar esse andar político da nossa legenda 
e a saber comandá-lo.

Não é à toa o carinho que o Presidente Lula 
tem pela figura de Carlos Wilson, pela sua história, 
porque ele fez parte desse grupo que chegou ao PT, 
para contribuir, melhorar, arejar e criar essa capacida-
de de diálogo, que fez com que o partido crescesse, 
avançasse no nosso projeto político e finalmente ga-
nhássemos a eleição.

Na vitória do Presidente Lula, sem sombra de dú-
vida, o diálogo foi expressivo componente que tornou 
possível constituir o nosso projeto político.

Portanto, marca muito clara para mim da figura 
de Carlos Wilson é a capacidade do diálogo, do reco-
nhecimento da diferença. O que significava concordar 
com tudo e nem ter lado. Ele tinha lado na política, 
mas o fato de ter posicionamento, não o impedia de 
dialogar com os diferentes, para estabelecer laços que 
se fazem necessários num regime democrático para o 
estabelecimento de políticas públicas.

Ouço , com prazer, o Líder do Partido, Deputado 
Cândido Vaccarezza.

O Sr. Cândido Vaccarezza – Sr. Presidente 
Albano Franco, familiares do querido Carlos Wilson, 
indicamos o Deputado Fernando Ferro para falar 
por toda a bancada do PT, não só porque S.Exa. é 
de Pernambuco, mas também porque conviveu por 
longos anos da vida política e pessoal com o que-
rido Carlos Wilson. Vou usar a palavra apenas para 
dirigir-me à família e à sociedade brasileira para 
manifestar o sentimento de perda, de saudade e de 
falta que temos sentido do Deputado Carlos Wilson. 
Para todos nós é uma honra, é um motivo de orgulho 
e foi também uma satisfação fazer parte da geração 
que conheceu, que viveu, que divergiu, que labutou 
e sonhou junto com Carlos Wilson para construir 
o futuro do Brasil para os nossos filhos e netos. O 
sonho de Carlos Wilson, o sonho do PT, é o de um 
País grande, soberano, independente, com desen-
volvimento econômico, distribuição de renda, criação 
de empregos, igualdade, solidariedade. É um futuro 
que todos almejamos para a humanidade. Essa é a 
alma, esse é o espírito de Carlos Wilson, e o nosso 
desejo e a nossa vontade de trilhar esse caminho. 
Por isso fiz questão de estar presente a esta home-
nagem, como Líder do PT, não para fazer uma ma-
nifestação pessoal, mas para trazer à família dele a 
nossa solidariedade e o nosso apreço e dizer aos 
senhores que Carlos Wilson sempre estará presente 
na nossa mente, no nosso coração e nos exemplos 
que tomaremos como caminhos a trilhar na política. 
O Deputado Fernando Ferro, na essência de suas 
palavras, representou o conjunto do pensamento 
da bancada dos Deputados Federais do PT. Muito 
obrigado, Deputado Fernando Ferro.

O  SR. FERNANDO FERRO – Muito obrigado, 
Deputado Cândido Vaccarezza. Incorporo a vossa ma-
nifestação ao meu pronunciamento. 

Concedo um aparte ao Deputado do Paraná, 
André Vargas.

O Sr. André Vargas – Saúdo a família e o Sena-
dor Albano Franco pela iniciativa. Acredito que a luta 
política tem de saber conciliar os aspectos das ideias, 
das divergências, mas também o aspecto humano, o 
aspecto da essência humana, e é isso que nós pude-
mos testemunhar. Sou Deputado de primeiro mandato, 
venho do Paraná. Logo no início do mandato, fui de-
signado a participar da CPI do Apagão Aéreo, oriun-
da de sucessivas tragédias no ar – como essa mais 
recente que estamos lamentando, todos nós, neste 
momento. Pude, nesses 2 anos e 3 meses, 2 anos e 
4 meses, também conviver com Carlos Wilson, com 
sua experiência. O depoimento do Deputado Henrique 
Eduardo Alves corrobora, reforça o que já falávamos à 
época. Argumentávamos que a luta política não pode 
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se servir das tragédias humanas para levar a cabo 
seus objetivos. Ouvíamos Carlos Wilson, com sua ex-
periência como Presidente da INFRAERO, analisar 
os fatos. Não éramos especialistas, mas estávamos 
desafiados a conhecer o trabalho feito ali. Reconhe-
cemos, hoje, tudo o que se fez em 4 anos. Pouco se 
conseguiu fazer nos últimos anos, até em função da 
luta política. Mas é só observar as conquistas para 
o Rio Grande do Norte, para Salvador, para o nosso 
Paraná e também para Macapá. Portanto, posso dar 
este depoimento sobre a experiência administrativa e 
o caráter democrático e conciliador de Carlos Wilson 
ao compreender os aspectos da luta política, apesar 
de estar passando por um drama pessoal. Eu, que te-
nho um problema de saúde parecido, acompanhava e 
falava constantemente com Carlos Wilson. Posso dizer 
que, apesar do curto período em que estive com ele, 
perdemos alguém com grande experiência política, 
grande conciliador, lutador, alguém que acreditava na 
vida, como é demonstrado no testemunho de todos. 
Como não acredito no adeus, diria a ele, até porque 
não pude estar no seu passamento: até breve, Carlos 
Wilson, você faz muita falta aqui.

O SR. FERNANDO FERRO – Muito obrigado, 
Deputado André Vargas.

Concedo um aparte ao Deputado João Paulo 
Cunha.

O Sr. João Paulo Cunha – Governador Albano 
Franco, que preside esta sessão, autor do requerimento; 
familiares, filho, filha e esposa; companheiro, Fernan-
do Ferro; a imagem que guardamos de Carlos Wilson 
é de uma pessoa generosa, de poucas palavras, um 
amigo e um companheiro. É  exatamente com essa 
imagem que quero ficar. Vi a sua labuta em vida para 
continuar o trabalho, a construção do que ele sonha-
va, e é com essa imagem bonita de Carlos Wilson que 
quero ficar, de uma pessoa que lutou, que deu a vida 
por este País, que ocupou todos os cargos que um 
homem gostaria de ocupar – Governador de Estado, 
Senador, Deputado Federal, Ministro do Governo Lula 
–, enfim, uma pessoa que trabalhou em prol do nosso 
País. A imagem que guardamos de Carlos Wilson é a 
que deixamos para a família: uma pessoa que lutou, 
foi generosa, soube cultivar amigos e que, acima de 
tudo, gostava muito de viver. Que possamos viver em 
homenagem a Carlos Wilson que conhecemos! Muito 
obrigado. 

O SR. FERNANDO FERRO – Muito obrigado, 
Deputado João Paulo. Incorporo as falas de V.Exas. 
ao meu pronunciamento.

Quero revelar este momento de saudade. Ima-
gino, Rodrigo, Marcela, filhos de um homem, de um 
político da dimensão de Carlos Wilson, como dói essa 

ausência! Mas a vida nos leva a esses desafios. Creio 
que, principalmente para vocês, deve estar claro o or-
gulho pela pessoa de quem são filhos – o pai, o ho-
mem, o político, a pessoa humana que os orientou, 
que conversou e faz falta neste momento. Mas somos 
passageiros na terra, e todos nos encontraremos em 
um momento. A grande lição é que vocês têm motivo 
de ter orgulho da figura de Carlos Wilson.

Trata-se de um companheiro que prezamos e es-
timamos pelo lado humano, afetivo, mas principalmente 
pela grande obra que nos trouxe. Nós que convivemos 
com ele, somos testemunhas de sua obra política e 
social, a sua capacidade de enfrentar, como lembrou 
o Deputado André Vargas, a mesquinharia de alguns 
momentos do exercício da política a que estamos su-
jeitos. Muitas vezes somos testados por pessoas que 
aparentemente são amigas e que, no fundo, se reve-
lam mesquinhas por interesses menores na disputa 
política, fato que ele tão bem soube superar.

Às  vezes, mesmo convivendo de forma dolorida, 
soube Carlos Wilson perdoar, porque compreendia que 
a política não podia ser feita de gestos menores. Ele 
era, sem sombra de dúvida, alguém que se projetava 
como homem público capaz de construir essa imagem 
e essa trajetória que muito nos orgulha.

Finalizo, na condição de Deputado da bancada do 
Partido dos Trabalhadores, pernambucano, alvirrubro, 
expressando a minha saudade e o grande sentimento 
de orgulho por ter convivido com esse grande pernam-
bucano e brasileiro Carlos Wilson Campos.

Rogo a Deus para que ele os ajude a sarar a dor 
da saudade, construindo e montando na consciência 
de cada um que ele não morreu, que ele continua en-
tre seus familiares, que vocês são um pedaço dele na 
Terra e que hão de continuar sua obra ajudando, como 
ele sempre fez, a construir um mundo melhor.

Parabenizo, mais uma vez, meu caro Deputado 
Albano Franco, pela iniciativa desta solenidade.

Quero dizer aos familiares, Maria Helena, Ro-
drigo e Marcela, que vivemos este momento de dor, 
de saudade, mas somos acalentados pela certeza da 
grande figura humana com quem tanto convivemos e 
que tanto nos ensinou, partilhando momentos bons e 
difíceis. Com ele aprendemos, acima de tudo, que a 
generosidade e o diálogo devem ser o elemento cen-
tral da construção da vida. 

Expresso, em nome da bancada do Partido dos 
Trabalhadores, o nosso sentimento de orgulho e de 
honradez de ter convivido com o Deputado no nosso 
grupo e de ter na figura dele o grande ser humano que 
nos inspira a seguir a nossa trajetória, o caminho do 
nosso partido, do nosso Governo, do nosso Estado e 
do nosso País.
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Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Depu-

tado Fernando Ferro, o importante pronunciamento 
de V.Exa. engrandece a homenagem que estamos 
fazendo nesta data, lembrando-nos da generosidade, 
do estilo conciliador e das atitudes de somar do De-
putado Carlos Wilson.

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Concedo 
a palavra ao eminente Deputado Bruno Rodrigues, do 
Estado de Pernambuco, que falará pelo PSDB, duran-
te 5 minutos.

O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, prezado Deputa-
do Albano Franco, a quem parabenizo pela iniciativa 
desta homenagem; D. Maria Helena Brennand, viúva 
de Carlos Wilson; amigo Rodrigo e amiga Marcela, 
filhos de Carlos Wilson; prezado amigo João Carlos 
Paes Mendonça, que tão bem traduz a expressão 
“orgulho de ser nordestino”; prezado Ministro Marcos 
Vilaça; prezado Senador Jarbas Vasconcelos; colegas 
de bancada; colegas de Pernambuco; Sras. e Srs. De-
putados, a amizade da minha família e de mim com 
Carlos Wilson vem de muito tempo. Foi uma amizade 
de família construída, lá atrás, com o velho Wilson 
Campos, colega do meu pai, Valério Rodrigues, nesta 
Casa, e depois tão bem transmitida por Carlos Wilson 
e seus irmãos, entre eles André Campos, de quem tive 
orgulho de ser companheiro na Câmara Municipal de 
Recife e Assembleia Legislativa.

Tive a satisfação de aproximar-me muito de Carlos 
Wilson, esse grande amigo e colega. Apesar do pouco 
tempo que convivi com Carlos Wilson, acho que aprendi 
muito com ele. Foi uma amizade fraterna, leal, amiga 
e que deixará muitas saudades nesta Casa.

Agradeço ao Líder José Aníbal por ter-me indicado 
para falar em nome do PSDB nesta homenagem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Lideran-
ça do PSDB participa da presente homenagem com 
o desejo de prestar justa reverência ao ilustre homem 
público, ao Parlamentar experiente e trabalhador, ao 
sábio confidente e conselheiro, ao amigo generoso, 
ao ser humano especial que foi Carlos Wilson Rocha 
de Queiroz Campos.

Assinala-se a perda de um valoroso companheiro 
de luta, pronto para a ação, permanentemente aberto 
ao diálogo, ao livre debate, disposto a terçar armas 
apenas no plano das ideias, conforme os princípios, a 
argumentação e a prática de democrata convicto que 
sempre foi. Interlocutor habilidoso e inteligente, cum-
priu assim papel relevante para o êxito das diversas 
causas que abraçou na atividade política, no Legisla-
tivo ou nos demais cargos em que se distinguiu pela 

competência e pelo compromisso com o interesse da 
coletividade.

Governador  de Pernambuco, Senador por 1 man-
dato, Deputado Federal em 4 Legislaturas, Presidente 
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
de 2003 a 2006, Carlos Wilson enfrentou, realmente, 
com determinação, equilíbrio e coragem, uma série de 
desafios e obstáculos, proporcionando ao País e ao 
Estado de Pernambuco soma notável de realizações 
e contribuições.

Especial menção merece, por exemplo, a de-
dicação ao trabalho das Comissões, às funções de 
elaboração legislativa e de fiscalização sobre os atos 
do Executivo.

Foi um ardoroso e incansável defensor da re-
democratização do País, razão pela qual apoiou a 
anistia, a legalização do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), o pluripartidarismo, as eleições diretas para a 
Presidência da República e todas as demais iniciati-
vas, os anseios e as expectativas populares a favor 
do desenvolvimento nacional e da redenção cívica e 
institucional do Brasil.

Em prol das liberdades democráticas e da justiça 
social, Carlos Wilson, como poucos, soube se impor e 
se colocar acima das injunções e ameaças de ordem 
política e partidária.

Firmou, inclusive, posição veementemente con-
trária à manipulação política e eleitoreira dos recursos 
do Orçamento da União. 

Com suas inexcedíveis qualidades, como ser hu-
mano e na condição de representante do Estado de 
Pernambuco, ele concorreu, sem dúvida, para valori-
zar e engrandecer ao máximo as missões a que este-
ve dedicado durante sua profícua existência, gerando 
benefícios preciosos e duradouros para a democracia, 
a busca do entendimento, a solução de conflitos e o 
bem comum.

Sempre atencioso – sobretudo com os cidadãos 
e servidores mais humildes –, autêntico, sem jamais 
se deixar se deslumbrar ou se envaidecer pelo poder, 
ofereceu-nos lições extraordinárias de bom senso e 
serenidade, de capacidade de conciliação e de firme 
empenho em favor da liberdade, da cidadania e das 
obras sociais.

Falar sobre Carlos Wilson há de ser, por suas 
qualidades e méritos, uma referência infindável a ex-
pressões supremas de amizade, lealdade, respeito, 
afinidade e cortesia, de união de valores necessários, 
enfim, para a construção de um mundo melhor, com 
mais igualdade, paz e harmonia.

O PSDB reafirma, em conclusão, a justiça da 
homenagem a Carlos Wilson, em honra e memória do 
qual estamos reunidos, na presente sessão solene – 
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amigos, familiares, correligionários, todos envolvidos 
pelo mesmo sentimento de saudade e de gratidão pela 
vida e pelo legado de realizações e de exemplos ines-
quecíveis de responsabilidade, procedimento íntegro, 
espírito solidário e disposição de servir.

Esse  é, portanto, o tributo, a admiração e o re-
conhecimento do PSDB ao insigne homem público, 
líder, político honrado, dirigente empreendedor, aliado 
da justiça, a serviço desta Nação e dos legítimos in-
teresses da sociedade, digno representante das mais 
elevadas virtudes de brasileiro e pernambucano, pre-
zado e sempre eterno amigo Carlos Wilson.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Felicito 

o Deputado Bruno Rodrigues, que veio engrandecer 
esta homenagem, falando em nome do PSDB, com 
conhecimento da história e do desempenho de Carlos 
Wilson como seu conterrâneo em Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Para fa-
lar em nome do PP, concedo a palavra ao Deputado 
Eduardo da Fonte, representante do Estado de Per-
nambuco. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, D. Maria Helena, Marcela, Rodrigo, amigos de 
caminho, talvez este seja o discurso mais difícil que 
terei de fazer em toda a minha vida, porque falar do 
pai que a vida me deu de presente não é fácil. Falar 
aqui dos ensinamentos que tive com Cali nesses últi-
mos 10 anos, nos quais tive oportunidade de conviver 
com ele quase todos os dias, não é fácil. A saudade é 
muito grande. São vários os momentos em que paro 
e fico pensando em como resolver um problema, em 
como encontrar alguma solução, porque antes eu po-
dia chegar e conversar com Cali, que me orientava: 
“Dudu, tenha calma. Não faça isso. Tenha paciência. 
Resolva desse jeito”.

Meus  amigos, a saudade que sinto dele talvez 
nunca mais sentirei por mais ninguém. Ele foi realmente 
um pai que a vida me deu de presente.

Presidente Albano Franco, fiquei muito feliz quan-
do V.Exa. disse que iria fazer essa homenagem a Cali. 
Tenho certeza de que todos vamos tê-lo guardado 
em nosso coração para sempre. Se pudesse resumir 
a pessoa de Cali, tenho certeza de que a palavra se-
ria “amigo”. Ele buscou em toda a sua vida construir 
a amizade e o carinho pelas pessoas. Às vezes tinha 
de conversar com alguém que estava de lado oposto, 
mas sempre teve a grandeza de priorizar a amizade 
que tinha pelas pessoas.

Poderia passar o resto do dia falando nas quali-
dades de Cali e na saudade que deixou, mas o mais 
importante – tenho certeza de que ele gostaria que eu 

falasse – é que ele vai estar sempre conosco, sempre 
ao nosso lado nos orientando e nos acompanhando 
por toda a vida. 

Fico muito emocionado. Não imaginava como me 
sentiria após a sua partida. Hoje me encontro, em vá-
rios momentos, pensando nele e sentido muitas sau-
dades. Por isso, gostaria de dizer a todos que convi-
veram com Carlos Wilson – vejo aqui o Genilson, que 
foi muito importante na vida, e o Sardinha –, todos os 
que fizeram parte da vida dele, em Brasília, que ele 
colocou acima de tudo, D. Maria  Helena, a amizade e 
o respeito às pessoas.

Todos aqui sabemos do filho que ele foi, do cari-
nho e do amor que tinha por D. Teresinha, do amor e 
o respeito que ele tinha por D. Maria Helena, por Mar-
cela, por Rodrigo, por Camila, por Luís Eduardo e por 
Luís Felipe. Todos sabem também como foi importante 
na minha vida e na de todos os presentes.

O Sr. Ciro Nogueira – V.Exa. me concede um 
aparte?

O SR. EDUARDO DA FONTE – Pois não, Depu-
tado Ciro Nogueira.

O Sr. Ciro Nogueira – Deputado Eduardo da 
Fonte, sei como V.Exa. está se sentindo; é um senti-
mento de toda a Casa. Herdei a amizade de Carlos 
Wilson, de meu pai e, ao longo do tempo, ele se tor-
nou nosso maior conselheiro, aquele porto seguro a 
que todos recorríamos nesta Casa. Tenham certeza, 
D. Maria Helena, Rodrigo, Marcela, de que sempre 
que olharmos para o fundo deste plenário, onde ele 
costumava se sentar e para onde íamos com ele nos 
aconselharmos, sentiremos falta de nosso grande con-
selheiro, de nosso grande amigo. Mas tenham tam-
bém certeza de que para esta Casa ficará a grande 
inspiração para lutarmos pelo País, por Pernambuco, 
pelo meu Piauí. De onde estiver, Carlos Wilson esta-
rá nos olhando e nos inspirando em nossa luta pelo 
País. Obrigado.

O Sr. Marcio Junqueira – Deputado Eduardo da 
Fonte, V.Exa. me concede um aparte?

O SR. EDUARDO DA FONTE – Pois não, Depu-
tado Marcio Junqueira.

O Sr. Marcio Junqueira – Nós que temos convivi-
do, nesses últimos 3 anos, com V.Exa., na Comissão de 
Trabalho, mas acompanhando o seu pronunciamento, 
sentimo-nos na obrigação de vir testemunhar ao povo 
pernambucano e aos familiares de Carlos Wilson – que, 
com certeza, deixa muitas saudades – a amizade e o 
carinho que V.Exa. nutria por ele. É importante regis-
trar a sinceridade de seu sentimento e dizer que não 
temos dúvida de que Carlos Wilson servirá de muita 
inspiração para V.Exa. e, certamente, será lembrado 
pelos gestos, pela amizade, pela forma correta com 
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que sempre tratou seus pares e o povo pernambucano. 
Portanto , V.Exa. está de parabéns por ter proporciona-
do esta sessão solene ao povo de Pernambuco. Quero 
dizer a V.Exa que, por estarmos solidários, acreditamos 
que, de onde estiver, Carlos Wilson tem muito orgu-
lho de tê-lo considerado também como um filho. Muito 
obrigado, Deputado Eduardo da Fonte.

O SR. EDUARDO DA FONTE – Obrigado, De-
putado Márcio Junqueira.

A Sra. Emília Fernandes – V.Exa. me concede 
um aparte, Deputado? 

O SR. EDUARDO DA FONTE – Pois não.
A Sra. Emília Fernandes – Também quero me 

solidarizar com V.Exa. e dizer do nosso pesar, do nos-
so sentimento, da saudade que o Brasil, o Congresso 
Nacional, os seus familiares e o povo brasileiro têm 
em relação à perda desse grande homem público e 
cidadão do Brasil, Carlos Wilson. Tive o prazer e a 
honra de compartilhar com S.Exa. o meu mandato de 
Senadora da República pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, e o de S.Exa., pelo Estado de Pernambuco. Tive 
também o prazer de compartilhar com S.Exa. no Go-
verno Lula – eu, Ministra, na Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da Repúbli-
ca, e S.Exa. ocupando espaços importantes da política 
nacional. Carlos Wilson, sem dúvida, deixa uma lacuna 
para as pessoas com quem conviveu. Tive a honra e a 
satisfação – agradeço inclusive à família dele a forma 
como fui recebida – de ter sido recebida no seu Estado 
de origem. Sempre de uma forma muito espontânea, 
S.Exa. falava do amor que tinha pelo povo da sua ter-
ra, da Região Nordeste, e procurou nos mostrar tudo 
o que tem de muito bom no Estado de Pernambuco. 
Portanto, faço singelo aparte a V.Exa. em seu profun-
do e rico pronunciamento, a fim de nos somarmos aos 
sentimentos de todos, pois ficamos profundamente 
consternados quando, no Rio Grande do Sul, toma-
mos conhecimento do falecimento de S.Exa. Algumas 
coisas a morte e a saudade não apagam: a trajetória 
de vida, de lutas, do ponto de vista político, pessoal 
e familiar. Carlos Wilson escreveu, sem dúvida, uma 
página importante na história do País e no coração 
de cada uma das pessoas com as quais compartilhou 
como colega de trabalho e como familiar. Então, receba 
também, em nome do Rio Grande, particularmente em 
meu nome, os votos de profundo pesar e de reconhe-
cimento àquele bravo lutador que, como foi dito, onde 
estiver continuará atento, torcendo pelo nosso País e 
pelo povo brasileiro. Muito obrigada. (Palmas.)

O  SR. EDUARDO DA FONTE – Obrigada, nobre 
Senadora Emília Fernandes.

Sr. Presidente, resumir o sentimento de todos 
nós por Cali é uma missão muito difícil. Todos nós 

ainda continuamos e vamos continuar para sempre 
amando-o e respeitando-o com muita admiração e 
muito carinho.

Quero dizer para esta Casa, a Casa do povo 
brasileiro, do meu amor e do meu carinho por Carlos 
Wilson Rocha de Queiroz Campos, que, sem dúvida, 
foi um pai que a vida me deu de presente. Tive o orgu-
lho de poder estar junto com ele nos 10 últimos anos 
de minha vida. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Deputado 

Eduardo da Fonte, entendemos a emoção de V.Exa. 
durante seu pronunciamento, porque sabemos da sua 
amizade filial com Carlos Wilson. Constantemente, nos 
últimos meses, quando eu me encontrava com Dudu, 
era para saber notícias da saúde de Carlos Wilson.

Foram importantes os apartes dados ao pronun-
ciamento de V.Exa., caro Deputado Eduardo da Fonte, 
amigo de todas as horas de Cali, Deputado Ciro No-
gueira, com quem o acompanhei quando S.Exa. teve 
um mal-estar e foi encaminhado para a emergência da 
Câmara dos Deputados. Foram importantes também 
os apartes da Senadora Emília Fernandes, de Márcio 
Junqueira e dos demais Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Não ha-
vendo mais oradores inscritos, quero dizer a D. Maria 
Helena que esta foi uma homenagem justa e merecida. 
A senhora ouviu de todos os partidos políticos palavras 
acerca da figura excepcional que foi Carlos Wilson, o 
nosso querido Cali.

Quero também dizer a seus filhos, Rodrigo e Mar-
cela, o exemplo que foi seu pai. Realmente ele deixa 
esse legado para vocês e para todos nós, a maneira 
de fazer política com tolerância, com conciliação e com 
espírito público.

Agradeço aos tantos convidados a presença, al-
guns saíram de Pernambuco para assistir a esta ho-
menagem a Carlos Wilson.

Que Deus abençoe e ilumine todos! Aqui vamos 
continuar fazendo preces em favor de Carlos Wilson. 
(Palmas.)

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Albano Franco) – Está en-
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 24 
minutos.)
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 9

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 4

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Presentes Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP

Ata da 135ª Sessão, 3 de junho de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Inocêncio Oliveira, 2º Secretário,  

Nelson Marquezelli, 4º Secretário, Vanessa Grazziotin, Raimundo Gomes de Matos,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb

Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 19

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB
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I – ABERTURA DA SESSÃO

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – A 
lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 355 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
A SRA. JANETE CAPIBERIBE, servindo como 

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

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
A  SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II do art. 34 do Re-
gimento Interno, esta Presidência decide criar 
Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer ao Projeto de Lei nº 219, de 2003, do Sr. 
Reginaldo Lopes, que ‘regulamenta o inciso 
XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, dis-
pondo sobre prestação de informações detidas 
pelos órgãos da Administração Pública’ (fixa o 
prazo máximo de 15 dias úteis para prestação 
de informações).

A Comissão será composta de 17 (de-
zessete) membros titulares e de igual número 
de suplentes, mais um titular e um suplente, 
atendendo ao rodízio entre as bancadas não 
contempladas, designadas de acordo com os 
§§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 3 de junho de 2009. – Deputa-
do Michel Temer, Presidente da Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Nos 30 minutos iniciais, vamos conceder a palavra 

às Deputadas e aos Deputados que se inscreveram 
para dar seus pronunciamentos como lidos.

Concedo a palavra à primeira inscrita, Deputada 
Janete Rocha Pietá. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – 
Sra. Presidenta, Deputada Vanessa Grazziotin, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero registrar 
a mobilização da FUP, da CUT e da CTB e pedir a in-
serção nos Anais da Casa de Carta Aberta aos Parla-

mentares, subscrita por essas 3 entidades, em defe-
sa da PETROBRAS, que é nossa, e da campanha O 
petróleo tem que ser nosso.

Segundo, Sra. Presidenta, estou de verde porque 
hoje, dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do 
Meio Ambiente e da Ecologia e estamos mobilizados 
pela defesa do futuro, pela defesa das águas. Preocu-
pados com o futuro, países do mundo inteiro promovem 
ações para reverter a intervenção negativa do homem 
ao longo dos anos, pois ainda é possível preservar o 
planeta e evitar a repetição de desastres ambientais. 

Uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente 
e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, assinada 
recentemente, possibilita que os mutuários do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, com renda até 3 salários 
mínimos, recebam suas novas moradias com aqueci-
mento solar para a água. Esse sistema substituirá os 
tradicionais chuveiros elétricos, representando uma 
economia de até 300 reais por ano na conta de luz 
do mutuário, além de contribuir para a redução das 
emissões de gás carbônico, que agravam os efeitos 
das mudanças climáticas globais.

Já a Prefeitura de Guarulhos, além de realizar a 
Semana do Meio Ambiente, que vai até dia 7 de junho, 
vem promovendo uma série de iniciativas de preser-
vação ambiental que irão culminar com a criação da 
Guarda Ambiental. 

A cidade de Piracaia, onde estive na sexta-feira, 
dia 29, promoveu seminário para discutir a sustentabili-
dade dos recursos hídricos, a fim de garantir qualidade 
de vida e desenvolvimento sustentável nas cabeceiras 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí. No evento promovido pela Prefeita Fabiane 
Santiago foram debatidas as disponibilidades hídricas 
regionais, a importância da preservação das regiões 
produtoras de água e dos reservatórios, com alerta para 
o fato de as nascentes estarem comprometidas.

Recentemente o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) registrou que houve uma redução de 
90% no desmatamento da Amazônia entre fevereiro e 
abril de 2009. Segundo o Ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, pelo menos 50% da queda deve ser atri-
buída às ações integradas do IBAMA, Polícia Federal, 
Força Nacional, além das polícias estaduais e da Po-
lícia Rodoviária Federal. 

Quero ainda, Sra. Presidenta, parabenizar a nossa 
Procuradora, Deputada Nilmar Ruiz, pela posse ontem, 
que foi de suma importância, e o Presidente Michel 
Temer, por cumprir o acordo com a bancada feminina 
de criar a referida Procuradoria.

Nós, mulheres, estamos conseguindo avançar: mais 
mulheres no poder, mais poder para as mulheres.

Muito obrigada, Presidente.

CARTA A QUE SE REFERE A ORA-
DORA
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A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
A Mesa pede desculpas a todos os Parlamentares 
presentes. Na realidade, houve uma falha, porque o 
tempo da Deputada não foi contado. Mas é 1 minuto 
restrito, para que todos os Deputados e Deputadas – 
são muitos os inscritos – possam dar seus pronuncia-
mentos como lido. 

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Raimundo Go-
mes de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, a solenidade comemorativa ao 
Dia da Indústria homenageará o Senador Tasso Ribei-
ro Jereissati e os industriais Fernando Cirino Gurgel, 
Jocely Dantas de Andrade Torres e Pedro Philomeno 
Ferreira Gomes (in memoriam). Comandada pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federa-
ção das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), essa 
grande festa acontecerá no próximo dia 4 de junho, 
em Fortaleza.

Filho do ex-Senador Carlos Jereissati e de Maria 
de Lourdes Ribeiro Jereissati, o Senador Tasso formou-
se em Administração de Empresas e governou o Estado 
do Ceará por 3 vezes – entre 1987 e 2002. Na época, 
implantou um projeto de moralização, austeridade e 
transparência na gestão pública. 

Foi presidente nacional do Partido da Social De-
mocracia (PSDB) por duas vezes, com relevante atua-
ção na indicação de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 
como candidato a Presidente da República. 

Com uma gestão marcada por importantes ações 
sociais e de empreendedorismo, que perpassa várias 
gerações, quando governou o Ceará Tasso Jereissati 
investiu no combate à mortalidade infantil, conseguiu 
aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
e projetou o Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP), só para citar alguns exemplos. O resultado foi 
o reconhecimento do seu trabalho e de toda a equipe 
de secretários pelo Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF), pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pelos investidores internacionais, que 
começam a construir grandes empreendimentos, como 
é o caso da instalação da Companhia Siderúrgica de 
Pecém (CSP).

Por razões como essas citadas é que a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), que lhe entregará a 
Comenda da Ordem do Mérito Industrial, reconhece no 
Senador Tasso Jereissati o empreendedor e excepcional 

administrador, político ético, mudancista e realizador, 
e o líder de espírito pioneiro e larga visão. Sua valiosa 
contribuição ao País e, em particular ao Ceará, cujo 
perfil econômico e social e de infraestrutura alcançou 
um novo patamar, foram levados em conta pela CNI na 
escolha de seu nome para receber a comenda.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, no Estado 
do Ceará outros importantes nomes já foram agracia-
dos com a referida comenda. São eles: José Dias de 
Macêdo (Grupo J. Macêdo), em 1990; Francisco Ivens 
de Sá Dias Branco (M. Dias Branco Indústria e Comér-
cio de Alimentos Ltda.), em 2004; Amarílio Proença de 
Macedo (Grupo J. Macêdo), em 2005; Dona Yolanda 
Vida Queiroz (Grupo Empresarial Edson Queiroz), em 
2007; e Demócrito Rocha Dummar – in memoriam (Gru-
po Empresarial O Povo), em 2008. “São empresários e 
industriais que elevam o nosso Ceará além fronteiras 
e enchem de orgulho os cearenses”.

A Medalha do Mérito Industrial homenageará 3 
personalidades. De tradicional família no segmento 
industrial, o economista Fernando Cirino Gurgel é um 
líder empresarial classista, tendo já ocupado a vice-pre-
sidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
entre os anos de 2002 e 2006. Presidiu o Sindicato da 
Indústria Metal-Mecânica (SIMEC) no início da década 
de 80 e também o Centro Industrial do Ceará (CIC), 
entre 1987 e 1989; e a Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC) por duas gestões consecuti-
vas, a partir de 1992. Hoje é o Diretor-Presidente da 
Durametal S/A, uma das empresas pioneiras no setor 
de fundição no Brasil, fundada em 1855. Seu nome 
foi escolhido pela FIEC para receber a medalha pela 
inteligência, perspicácia, coragem e discernimento 
administrativo-empresarial.

O industrial Jocely Dantas de Andrade Torres 
também será agraciado com a medalha. Ele iniciou 
suas atividades no segmento comercial nos anos 40, 
na Paraíba, expandindo-as, posteriormente, para os 
Estados do Ceará, Maranhão e Pará. Apostou numa 
pequena indústria de torrefação e moagem de café no 
município cearense de Sobral. À frente do Café Serra 
Grande, integra o rol das 20 maiores torrefadoras do 
País, com produção de 500 mil quilos de café/mês. Fun-
dou a Cerâmica Torres Ltda. e ampliou o grupo empre-
sarial, incorporando, ainda, a Indústria e Comércio de 
Pré-Moldados Ltda. (Sopremol); a Construções Civis do 
Nordeste Ltda. (CCN); e a Serramil, maior indústria de 
beneficiamento de farinha de milho no Ceará. O grupo 
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oferece 500 empregos diretos e 200 indiretos. Como 
se vê, motivos não faltam para sua homenagem.

Um dos fundadores do Centro Industrial do Ce-
ará (CIC), Pedro Philomeno Gomes (in memoriam), 
que também integra essa seleta de homenageados, 
tinha também uma visão ampla dos negócios. Fundou 
na década de 20 a fábrica de óleos vegetais e sabão 
Siqueira Gurgel Gomes e, posteriormente, a Fábrica 
de Tecidos São José, a primeira no Ceará a fabricar 
fraldas e toalhas, destacando-se, mais tarde, como 
a maior produtora de redes do Brasil. Apoiado pelo 
filho e genros diversificou ainda mais os seus negó-
cios. Fundou a imobiliária Pedro Philomeno Ltda. e 
instalou a primeira usina termoelétrica do Ceará para 
fazer frente ao grave problema de energia elétrica 
que abateu o parque fabril, no período da 2ª Guerra 
Mundial. A responsabilidade social o tornou grande 
benemérito, com a construção da Vila São José, que 
proporcionou moradia para 180 operários de suas in-
dústrias. Por toda a contribuição ao Estado do Ceará 
é que a FIEC reconhece seu pioneirismo na agrope-
cuária, óleos vegetais e sabão, plantio de cajueiros, 
reflorestamento, indústria têxtil e de redes de dormir, 
imobiliário, hotelaria e turismo e no setor energético, 
através da termoelétrica.

Congratulo-me com todos os agraciados que se 
destacaram em suas atividades e, nas comemorações 
pelo Dia da Indústria, receberam justas homenagens, 
lembrando que há espaço para todos os que possuem 
visão de futuro, empreendedorismo e acreditam no po-
tencial dos seus funcionários, importantes colaborado-
res no processo do sucesso. Parabéns a todos e aos 
anfitriões Roberto Macedo (Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC) e Deputado 
Federal Armando de Queiroz Monteiro Neto (Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria – CNI).

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sra. Presi-

denta, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Tem 

a palavra o Deputado Rodrigo Rollemberg. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-
sidenta, Sras. e Srs. Deputados, é com muito orgulho 
e alegria que assomo à tribuna no dia de hoje para 
comemorar com toda a população do Distrito Federal 
o anúncio realizado pela Federação Internacional de 
Futebol –– FIFA, neste último domingo, dia 28, que 

escolheu Brasília como uma das 12 sedes que rece-
berão os jogos da Copa do Mundo de 2014.

Brasília, Capital da República Federativa do Bra-
sil desde a década de 60, agora briga para conseguir 
o direito de ser o palco do jogo de abertura da Copa, 
pleito que considero justo, pois em quase todas as edi-
ções do Mundial de Futebol organizadas pela FIFA a 
abertura ou o final foram realizadas na Capital do país 
sede. A decisão só ocorrerá em 2010, após a final do 
Mundial da África do Sul.

Apesar do momento contagiante gerado com 
essa grande notícia, o Governo do Distrito Federal, 
em parceria com o Governo Federal e iniciativa priva-
da, terá grandes desafios para cumprir com todas as 
exigências da FIFA. Os investimentos serão concen-
trados nas áreas de infraestrutura turística, prestação 
de serviços, segurança pública e transportes. 

Como se tratam de verbas públicas, todos os ór-
gãos de fiscalização da União, Estados e sociedade 
civil têm a obrigação de acompanhar atentamente a 
aplicação desses recursos, cobrando a transparência 
dos gastos, a fim de se evitar superfaturamento de 
obras e malversação de dinheiro público. 

O projeto de Brasília para sediar a Copa de 2014 
deverá custar mais de 3 bilhões de reais para investi-
mentos em obras de infraestrutura. Entre os principais 
pontos do projeto, que já estão com os estudos téc-
nicos concluídos e em fase preparatória de contrata-
ção, cito: a reforma do Estádio Mané Garrincha, que 
passará a ter a incrível capacidade de 71 mil espec-
tadores; a ampliação do Aeroporto Internacional Jus-
celino Kubitschek, que terá a capacidade aumentada 
de 12 para 19 milhões de passageiros/ano, obra esta 
que está incluída no Plano de Aceleração do Cresci-
mento – PAC; e a implantação do Veículo Leve sobre 
Trilhos – VLT, que, quando integrado com as linhas de 
ônibus e metrô, terá a capacidade de transportar 120 
mil pessoas/dia.

O nosso País ganhará uma imensa visibilidade 
na área turística, gerando milhares de empregos di-
retos e indiretos, aumentando a geração de renda. A 
atual capacidade da rede hoteleira da cidade, de 29 
mil leitos, deverá aumentar para 35 mil.

A Copa de 2014 deve ser tratada como um ex-
cepcional instrumento de marketing internacional 
para o turismo brasileiro, em função de seus fatores 
de atração, e para as nossas cidades. É preciso ter em 
conta que o Brasil ainda é pouco conhecido pelo turista 
internacional. Com a Copa de 2014 o País será mais 
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conhecido, e é preciso aproveitar a oportunidade para 
conquistar um fluxo permanente de turistas.

É importante ressaltar que as melhorias que 
Brasília terá, assim como em todas as outras cidades 
que serão sede da Copa de 2014, permanecerão para 
toda a população após o encerramento desse grande 
evento mundial.

A Copa de 2014 não pode ser vista apenas como 
um megaevento esportivo que será realizado num futuro 
distante... A sociedade precisa ter a consciência de que 
a Copa será a melhor oportunidade para alavancar o 
País no cenário internacional. Nesse sentido, cumpri-
mento o Ministério do Turismo e o Governo brasileiro 
por terem conseguido trazer a Copa para o Brasil. 

Parabéns a Brasília, parabéns a todas as Capitais 
sedes, parabéns ao Brasil e a todo o povo brasileiro, 
pois tenho certeza de que será uma festa inesquecível 
que ficará na memória de todos nós! 

Cumprimento o Ministério do Turismo e o Gover-
no brasileiro por ter conseguido trazer a Copa para o 
Brasil. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Na sequência, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero fa-
zer um protesto contra o IBAMA, porque está atacan-
do gravemente a produção de peixes ornamentais do 
Estado do Ceará. 

No Ceará, o terceiro produto mais exportado no 
Aeroporto Pinto Martins são os peixes ornamentais, 
criados e marinhos. O IBAMA, com as normativas 
que tem imposto ao setor, está prejudicando o nosso 
Estado. 

Como se já não bastassem as enchentes e inun-
dações, agora vêm técnicos do IBAMA impedir o nosso 
desenvolvimento. Isso não é justo! 

O IBAMA está exigindo a emissão de notas fiscais 
para que pequenos produtores possam comercializar 
seus peixes. Para cada exportação de peixe criado de-
verão solicitar autorização ao IBAMA de Brasília. Isso 
é um absurdo, Sra. Presidenta! 

Quero que esta Casa me ajude a combater 
essa...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, marisquei-
ras e pescadores, nesta oportunidade, quero relatar 
um pouco da situação atual e dos entraves enfrenta-
dos pela atividade de criação de peixes ornamentais 
no Ceará. 

O ramo de criação de peixes ornamentais lida 
com aproximadamente 99% de peixes exóticos típicos 
de outros países e que não fazem parte da fauna local. 
O IBAMA, como gestor dessa atividade, criou normas 
que visam apenas dificultar o setor. Esse órgão dis-
põe de poucos técnicos que, na maioria das vezes, 
desconhecem os detalhes da atividade. Aqueles que 
possuem algum conhecimento estão lotados no Norte 
do País, no INPA, em Manaus. 

Os técnicos que foram designados para elaborar 
a instrução normativa que rege essa atividade não tive-
ram o cuidado de ouvir o setor produtivo e os criadores 
e, mais uma vez, elaboraram normas unilaterais. 

O correto seria entender as necessidades do se-
tor para, dessa forma, satisfazer tanto o IBAMA quanto 
os produtores. Porém, parece praxe desse órgão de-
duzir que todo cidadão está errado, desmerecendo a 
importância em ouvi-lo; ou, melhor, parece que é mais 
fácil o órgão esconder sua ignorância na matéria com 
decisões apenas restritivas.

Em outros países, essa atividade gera milhares 
de empregos e divisas. Somente no sudeste asiático, 
em um pequeno país como Singapura, o referido setor 
movimenta mais de 700 milhões de dólares por ano. 
É importante ressaltar que esse país tem condições 
climáticas semelhantes às do Estado do Ceará, tais 
como clima quente e pouca incidência de chuvas du-
rante todo o ano. Mas, como já venho explicando, os 
entraves criados pelo IBAMA dificultam o desenvolvi-
mento dessa atividade nobre para o setor de exporta-
ção de peixes ornamentais.

Com relação a esses entraves, podemos desta-
car os seguintes: exigência de emissão de nota fiscal 
para que pequenos produtores possam comercializar 
seus peixes; para cada exportação de peixes criados, 
deve-se solicitar autorização para o IBAMA em Brasí-
lia, através do envio de uma lista contendo os tipos de 
peixes produzidos, o que gera atraso de alguns dias 
para a liberação da venda; aplicação da mesma legis-
lação ambiental utilizada para os grandes fazendeiros 
de peixes de corte, não existindo nenhuma norma es-
pecífica para o setor, entre outras.

As medidas e decisões do IBAMA são tomadas 
por profissionais que não sabem como funciona a ati-
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vidade e, inclusive, desconhecem até as espécies e 
fazem apenas o trabalho burocrático. 

Com isso, as dificuldades são muitas. Por exem-
plo, no posto do IBAMA do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza, as fiscalizações são efetuadas por técnicos 
administrativos que nunca fizeram qualquer tipo de trei-
namento na área, mas, mesmo assim, fazem a fiscali-
zação desses produtos com total falta de conhecimento 
técnico e profissional. Percebe-se tal desconhecimento 
dos fiscais até com relação aos nomes científicos e às 
espécies dos peixes. 

Para comprovar esse despreparo, basta ques-
tionar o órgão quanto ao número de especialistas 
em peixes ornamentais que ele possui ou formou em 
cursos de ictiologia ornamental, por exemplo, e onde 
tais profissionais estão lotados. No Nordeste, Sudes-
te e Sul é desconhecida a existência de algum, só se 
observando nos Estados de Belém e Manaus, como 
mencionado anteriormente.

O setor produtivo precisa ser ouvido pelo IBAMA 
através de um comitê gestor, para se tentar elaborar 
uma nova instrução normativa que venha colocar re-
gras claras, com segurança para os produtores e para 
o Brasil.

Não podemos aceitar essas medidas unilaterais 
do IBAMA, que, sem estudos científicos, usa apenas 
o expediente de proibir, sem provas ou qualquer em-
basamento científico, com o único intuito de dificultar 
o setor. 

A criação de peixes ornamentais em cativeiro 
com controle total de produção não traz risco ambiental 
algum, somente ajuda a economia deste País através 
da geração de empregos e divisas. 

Todas as empresas envolvidas pagam impostos, 
mas não são reconhecidas nem respeitadas. Por isso, 
estamos solidários em pedir que esse setor saia do 
controle do IBAMA para ser gerido pela SEAP, que é o 
órgão gestor de fato e de direito para qualquer recurso 
de pesca e criação aquícola. 

O fortalecimento da SEAP e a sua transformação 
em Ministério da Pesca será de fundamental impor-
tância para o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES – Sra. Presidenta, pela 

ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Concedo a palavra à Sra. Deputada Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, que-
ro somar-me às palavras da Deputada Janete Rocha 
Pietá e cumprimentar a Federação Única dos Petrolei-
ros, a CUT, a CTB e a União Nacional dos Estudantes 
por ter lançado, na Esplanada dos Ministérios, a bela 
campanha O petróleo tem que ser nosso. 

O Brasil enfrenta um momento delicado do seu 
desenvolvimento. Quando se deslanchavam os investi-
mentos e se alavancava o crescimento econômico, foi 
tomado de assalto pela crise mundial. Neste momento, 
é fundamental que se produza energia para que esse 
crescimento se desenvolva. 

Por isso, tenho certeza de que essa campanha 
será encampada por todos os Parlamentares desta 
Casa, porque o petróleo tem que ser nosso, e o pré-sal 
é o que existe de mais sagrado para o nosso País.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parla-
mentares, um acontecimento de máxima importância 
está-se realizando desde a última segunda-feira na ci-
dade de São Paulo. Refiro-me ao Ethanol Summit, um 
encontro sobre o etanol, nosso álcool combustível, na 
tentativa de normatizar esse importante combustível e 
de reafirmá-lo como alternativa limpa e renovável. Um 
debate reunindo autoridades governamentais e espe-
cialistas de todos os países processa-se em São Paulo 
desde a última segunda-feira. Na abertura do evento, 
estiveram a Ministra Dilma Rousseff e o Governador 
José Serra. Contando também com a presença do 
ex-Presidente americano Bill Clinton, pudemos dar 
sequência a esse importante debate que vai colocar 
o Brasil na vanguarda mundial.

Sra . Presidenta, aproveito a oportunidade para 
festejar, na Semana do Meio Ambiente, o fato de a 
Comissão de Meio Ambiente ter acabado de aprovar 
um parecer de nossa autoria instituindo o Fundo Na-
cional de Mudanças Climáticas, iniciativa do Executivo 
apensada a outros projetos na forma do substitutivo 
que apresentamos.

Deputada Vanessa Grazziotin, V.Exa., que integra, 
como eu, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, 
sabe que estratégia como essa equipa o Brasil para 
enfrentar esse importante tema.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na Semana 
Mundial do Meio Ambiente, reúnem-se em São Paulo 
especialistas, empresários, pesquisadores e autorida-
des governamentais de vários países para participarem 
de importante debate na agenda energética mundial: 
o uso de fontes renováveis na matriz de energia, em 
especial, o etanol. 

No Ethanol Summit 2009, um dos mais impor-
tantes eventos internacionais voltados para o setor de 
biocombustíveis, fui o moderador do painel Biocom-
bustíveis: Crescendo sem Desmatamento. 

Falo com orgulho, porque acompanho de perto a 
história, os altos e baixos e o sucesso do combustível 
verde-amarelo. Desde 2001, quando coordenador da 
Frente Parlamentar pela Energia Limpa e Renovável, 
ainda na Assembleia Legislativa Paulista, atuei ativa-
mente na aprovação de uma lei para por fim à prática 
da queima, assim como na redução da alíquota de 
ICMS do etanol de 25% para 12%. Hoje, com 50% da 
colheita mecanizada e com o aumento na arrecada-
ção de impostos no setor, vemos que foram medidas 
de suma importância para o renascimento da indústria 
sucroalcooleira. 

O sucesso do etanol é uma realidade, quando 
observamos que mais da metade dos carros novos 
vendidos utilizam motores flex. Todavia, as demandas 
ficaram mais complexas diante de uma nova realida-
de: a indústria sucroalcooleira tornou-se estratégica 
do ponto de vista energético para o País. 

Por isso, o Legislativo terá um papel fundamental 
na elaboração e aprovação de propostas que sejam 
capazes de alicerçar o crescimento sustentável dessa 
atividade econômica. 

Cientes de que estamos falando de uma atividade 
privada, é fundamental sermos capazes de compatibili-
zar seus interesses com os interesses do Estado. Não 
estou falando em intervenção, pois sei das agruras que 
o setor sucroalcooleiro passou durante a desregula-
mentação ocorrida no início da década de 90, quando 
o PROÁLCOOL foi quase extinto. 

Defendo, justamente, a definição do papel estraté-
gico da bioeletricidade e do etanol na matriz energética. 
Para tanto, poderíamos criar uma Secretaria Nacional 
para o Desenvolvimento dos Biocombustíveis, forma-
da por representantes de toda a cadeia produtiva e do 
Governo, para centralizar e coordenar todas as ações 
estruturais e estruturantes relacionadas à atividade 
sucroalcooleira hoje diluídas em diversos Ministérios 

e secretarias. Sob sua responsabilidade, pairam os 
seguintes desafios históricos: 

– Inclusão dos subprodutos da cana-
de-açúcar na pauta de negociações de futu-
ros acordos internacionais, inclusive com a 
possibilidade de intercâmbio de experiência e 
maquinário para constituirmos um amplo es-
pectro de produtores, formado por países em 
desenvolvimento, principalmente na América 
Latina e na África; 

– Formação de estoques estratégicos 
de etanol para evitar abruptas oscilações de 
preços e os riscos de quebra na produção, o 
que contribuiria para o estabelecimento de um 
mercado global de biocombustíveis; 

– Estabelecimento da biomassa da cana 
como fonte energética prioritária em comple-
mentariedade à energia hídrica, instituindo a 
garantia de compra de toda a energia gerada 
pelas usinas e destilarias. Para tanto, é preciso 
dar maior agilidade na liberação de recursos do 
BNDES voltados para a construção de novos 
empreendimentos e para modernização dos 
já existentes, além de assegurarmos o acesso 
dos mesmos à rede pública; 

– Não menos importante, a certificação 
socioambiental da produção, ou seja, a confor-
midade e o respeito às legislações trabalhista 
e ambiental, além da adoção de políticas de 
responsabilidade social pela cadeia produtiva. 
Ressalto o grande avanço realizado no cam-
po das relações trabalhistas com a meta de 
“100% de carteira assinada” e melhoria das 
condições de trabalho.

A partir daí, poderíamo-nos debruçar na elabora-
ção de um marco regulatório específico, tanto para a 
produção como para a comercialização de biocombus-
tíveis, hoje subordinadas a normas da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis – ANP. 
Atualmente, nos postos de combustíveis a venda de 
etanol já supera a venda de gasolina. Não há sentido 
em manter combustíveis tão distintos, seja pela origem 
ou pelo apelo socioambiental, sob o mesmo guarda-
chuva regulatório. 

Dentro desse “novo” ambiente regulatório é fun-
damental estabelecermos, em conjunto com outros 
países produtores, a padronização do etanol; a ado-
ção de alíquota nacional de ICMS para o combustí-
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vel, evitando o vaivém de notas e o contrabando de 
combustível; a venda direta das unidades produtoras 
para os postos de combustível, destacando a obriga-
toriedade de instalação de medidores de vazão nas 
unidades produtoras. 

Recentemente, conseguimos vitórias importan-
tes, como a aprovação da MP 450/08, em que tive 7 
emendas aprovadas, que versa sobre uma maior parti-
cipação das energias renováveis na matriz energética, 
principalmente a biomassa da cana-de-açúcar; assim 
como, no ano passado, conseguimos aprovar medi-
das importantes no âmbito da Comissão de Minas e 
Energia para que fosse realizado o 1º leilão de ener-
gia de reserva oriunda dos excedentes energéticos de 
usinas e destilarias. 

Agora, temos desafios importantes na área de 
transporte e logística, o que pode inviabilizar regiões 
produtoras inteiras, diante do alto custo para o esco-
amento da produção. 

Integrante da Frente Parlamentar em Defesa 
da Infraestrutura Nacional, defendo a agilização das 
Parcerias Público Privadas (PPP) e a garantia de in-
vestimentos previstos no PAC para construção de al-
cooldutos, ferrovias e hidrovias. Além disso, acredito 
que a participação da PETROBRAS é fundamental 
nesse processo, a partir de parceiras com as unidades 
produtoras, fazendo uso de transportes intermodais, 
no sentido de baratear o escoamento da produção 
e ajudar na comercialização do etanol, com a cons-
trução de terminais específicos para o embarque do 
biocombustível. 

O Brasil pode e deve ser gerador dessa tecnolo-
gia, e tem especialistas altamente capazes para tanto, 
mas é preciso investimentos pesados, público e privado, 
em pesquisa. Os EUA investem 1,5 bilhão de dólares 
por ano em pesquisa para obtenção da tecnologia de 
produção do etanol de celulose, que, além de aumen-
tar a produtividade por hectare, possibilita a utilização 
de outras plantas e até mesmo de madeira. O Brasil 
precisaria investir 15 vezes mais do que os atuais 100 
milhões de dólares anuais para empatar com os EUA 
e manter-se na disputa pela liderança global. Agora, o 
grande salto é o etanol de segunda geração, de base 
celulósica.

O papel do Brasil pode ser – e será – extraor-
dinário. Por isso, a importância de um evento como o 
Ethanol Summit. Entretanto, para que as expectativas 
se confirmem, o Governo e o setor produtivo precisam 
trabalhar juntos e o Legislativo precisa avançar na nor-

matização dos biocombustíveis e, assim, consolidar-
mos um papel de liderança global.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Sras. e Srs. Deputados, esta Presidência solicita a 
V.Exas. que utilizem somente 1 minuto em seus pro-
nunciamentos, porque ainda há muitos Parlamentares 
inscritos para esta fase da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-
sidenta, em primeiro lugar, parabenizo V.Exa. pela 
condução dos trabalhos – V.Exa. fica muito bem nessa 
cadeira. Em segundo, agradeço a todos os colegas que, 
na condição de co-autores da proposta nas Comissões, 
contribuíram para a aprovação unânime de PEC nº de 
minha autoria, no dia de ontem, em segundo turno. 

Portanto, venho à tribuna agradecer a todos os 
colegas que aprovaram essa proposta, que, equivo-
cadamente, ficou conhecida como PEC nº do divór-
cio, quando, na verdade, deveria ser conhecida como 
PEC nº do casamento, uma vez que suprime a figura 
do separado, juridicamente impedido de se casar, e 
elimina a angústia da espera de 2 anos para que se 
faça o chamado divórcio direto.

Ontem, coroamos a luta iniciada pelo Senador 
Nelson Carneiro há 32 anos, e esta Casa deu um grande 
passo rumo à modernização do Direito de Família.

Muito obrigado a todos os colegas. 
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidenta, registro artigo do jornalista 
Rubens Nóbrega, no Correio da Paraíba de hoje. Sua 
matéria denominada Ainda bem... representa efetiva-
mente o desejo do povo da Paraíba.

Ao mesmo tempo, Sra. Presidenta, registro que 
somos contrários ao projeto de lei da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado da Paraíba, que pretende 
tirar os promotores da disputa pelo cargo de Procura-
dor-Geral, nas próximas eleições. Estamos solidários 
com os promotores. Esse golpe não deve se concreti-
zar. A procuradoria deve cuidar para que a democracia 
seja mais plena. Por isso, estamos apoiando a luta dos 
promotores, que querem eleger o próximo procurador 
ou a próxima procuradora. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Deputados, 2 episódios recentes chocaram a 
população capixaba no dia 22 de maio de 2009, na 
Serra. Uma criança de 9 anos era mantida em cárcere 
privada pela mãe, pelo padrasto e tio.

Segundo os policiais que retiraram a menina da 
casa, a mãe não alimentava a criança, batia e chegou 
até a enfiar a cabeça dela dentro do vaso sanitário.

“Relatos da própria criança são de que ela vinha 
sendo mantida presa dentro de um banheiro e que os 
pais não davam comida, não cuidavam dela... Ela diz 
que apanhava muito e que a mãe enfiava a cabeça 
dela dentro do vaso sanitário e dava descarga”, con-
tou o cabo Frederico.

O boletim médico confirma o relato e o estado de 
saúde da criança: ela está pesando apenas 11 quilos, 
com 7 anos de idade, apresenta ferimentos por todo 
o corpo e queimaduras nas mãos. A menina foi levada 
para o Pronto Atendimento (PA) de Carapina, na Serra, 
onde recebeu os primeiros socorros e, logo após, foi 
internada no hospital infantil de Vitória.

Outro caso de violência, Sra. Presidenta, que aba-
lou a sociedade capixaba foi contra uma menina de 4 
anos, deficiente física e mental, que apresenta quadro 
de emagrecimento intenso. Essa criança foi resgatada 
de sua residência pela polícia e pelo conselho tutelar 
de Vitória no dia 28 de maio de 2009 com o quadro 
de desnutrição generalizada, apontada como nível 3. 
Essa criança não deambula, não verbaliza, apenas 
sofre sem poder se defender, e seus agressores são 
seus próprios pais, que não têm escrúpulos e desco-
nhecem o sentido da palavra família.

Sra. Presidenta, o art. 4º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente enfatiza que é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Esse ar-
tigo, porém, não está sendo respeitado, a violência 
contra criança e adolescente está sendo banalizada. 
Precisamos ver a criança como sujeito de direito e não 
como simples objeto ou alguém que não tem capaci-
dade de compreensão ou de entendimento.

Sra. Presidenta, aproveito a oportunidade para 
dizer que estou protocolando projeto de lei que esta-
belece que parte dos recursos captados pelo Fundo 
Nacional de Segurança Pública seja destinado aos 
programas de prevenção e combate a incêndios e aci-

dentes dos Corpos de Bombeiros Militares, Estaduais 
e do Distrito Federal.

Os Corpos de Bombeiros Militares, além de suas 
atribuições mais conhecidas como a de combate ao 
incêndio e salvamento, destinam-se também a realizar 
serviços específicos de atendimento a emergências 
pré-hospitalares. 

Como instituições que compõem o Sistema de 
Segurança Pública, conforme o art. 144 da Constitui-
ção Federal de 1988, o Fundo Nacional de Segurança 
Pública não apoia projetos específicos nas áreas de 
prevenção contra acidentes e de combate a incêndios 
dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do 
Distrito Federal.

Cabe lembrar que uma das formas mais efetivas 
de prevenção é a educação da população. Por sua vez, 
quando a prevenção falha, faz-se necessário o empre-
go dos Corpos de Bombeiros Militares para prestar o 
devido atendimento emergencial solicitado. Com isso, 
o Programa de Bombeiros Comunitários vislumbra a 
redução de emergências com a prevenção, na sua mais 
efetiva abrangência (educação), e, se necessário for, 
o devido e adequado atendimento.

Por isso, considero ser fundamental assegurar 
que parte da destinação dos recursos do FNSP seja 
revertida também aos Programas de Bombeiros Comu-
nitários dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados 
e do Distrito Federal, a fim de que sejam utilizados na 
prevenção contra acidentes e combate a incêndios e 
atendimentos pré-hospitalares. 

Sra. Presidenta, ressalto ainda que 2 episódios 
recentes, em Brasília e em São Paulo, desnudam a vi-
são totalitária e a intolerância ideológica que dominam 
estratégicas de longo alcance na formação de novas 
gerações. Sendo assim pergunto: que País é este que 
distribui livros didáticos com conteúdo sexual e pala-
vrões, para ser usado como material de apoio por alu-
nos da terceira série do ensino fundamental? 

Que educação é esta que inclui em seus livros a 
temática de família compostas por lésbicas, gays, tra-
vestis e transexuais de uma forma no qual deveria ter 
um acompanhamento mais capacitado entre os pro-
fessores com seus alunos? É assim que pretendem 
melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas 
de nosso País?

É claro que o Governo deve impedir os abusos 
da homofobia, mas não pode impor um modelo de 
família que não bate com as raízes culturais do Bra-
sil. Uma coisa é o combate à discriminação, urgente 
e necessário, outra, totalmente diferente, é o proseli-
tismo de uma opção de vida. Não cabe ao Governo, 
com manuais, cartilhas e material didático, formar a 
cabeça de brasileiros. 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26675 

Sra. Presidenta, o Governo de São Paulo afir-
mou que houve “falha” na escolha, pois o material é 
“inadequado para alunos dessa idade”. Que bom! Re-
conhecer o erro é importante. Mas, aparentemente, o 
Governo entende que o conteúdo seria adequado para 
alunos de outra faixa etária! Isso é lamentável, Sras. 
e Srs. Deputados. 

A pedagogia do palavrão e a metodologia da 
obscenidade, infelizmente, estão ocupando o lugar 
da educação de qualidade. Isso é preocupante. Tenho 
certeza de que não queremos isso para os nossos fi-
lhos, Sra. Presidenta.

Por fim, Sra. Presidenta, outro assunto me traz 
à tribuna. Recentemente, o Ministro das Forças Ar-
madas, Sr. Nelson Jobim, pugnou pela criação de le-
gislação autorizando o emprego das Forças Armadas 
na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em situações 
de crise, a fim de regulamentar o uso do Exército em 
ações urbanas de segurança pública.

Como é público e notório, a nossa Constituição 
estipula as finalidades de cada uma das forças que ad-
ministram e garantem a segurança pública, enquanto 
direito fundamental do cidadão, dizendo as finalidades 
de nossas Forças Armadas enquanto força a resguardar 
a soberania do País em face de inimigos externos:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituí-
das pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáu-
tica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República, e destinam-se à de-
fesa da Pátria, à garantia dos poderes consti-
tucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem.

§ 1º Lei complementar estabelecerá as 
normas gerais a serem adotadas na organi-
zação, no preparo e no emprego das Forças 
Armadas.”

Por outro lado, nossa Constituição é muito clara 
ao dispor sobre os organismos que devem garantir a 
segurança pública interna de nosso País, elencando, 
entre outros, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária 
Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Ci-
vil e Militar e os Corpos de Bombeiros Militares, sen-
do autorizado aos Municípios a criação de Guardas 
Municipais.

Nunca é demais lembrar que tais distinções foram 
feitas pelo Constituinte de 1988 para evitar eventuais 
interesses e manifestações das Forças Armadas na 
política interna brasileira, cujos resultados foram extre-
mamente danosos para a democracia brasileira.

Desta maneira, o poder constituinte originário, 
fruto legítimo das vontades populares de redemocra-
tização de nossa Nação – e, portanto, incondicionado, 
insubordinado e ilimitado –, restringiu a atuação das 
Forças Armadas como veículo de manutenção da so-
berania e defesa externa, significando que eventual 
alteração no Estatuto dos Militares ou projeto de emen-
da à Constituição serão totalmente inconstitucionais, 
nos termos em que está sendo cogitado pelo Exmo. 
Sr. Ministro da Defesa.

Em outras palavras, o Constituinte buscou proibir 
a atuação das Forças Armadas Brasileiras em confli-
tos urbanos, para melhor resguardarem a soberania 
externa e o patrimônio territorial do Brasil.

Ademais, a dispersão de interesses da atuação 
das Forças Armadas tenderia a enfraquecer a sua 
atuação nos pontos que deveria atuar, o que também 
vai contra o interesse público.

É dever deste Congresso Nacional coibir vee-
mentemente todos os tipos de atentados à nossa de-
mocracia, seja por meio de alteração legal, seja por 
meio de emenda à Constituição, os quais seriam in-
constitucionais por violarem, entre outras cláusulas, o 
princípio federativo.

Prezados Parlamentares, segurança pública in-
terna é matéria de regulamentação e interesse dos 
Estados, somente cabendo à União a sua suplemen-
tação nos termos constitucionais, isto é, pelas Polícias 
Federal e Rodoviária Federal, por isso todo projeto 
neste sentido é extremamente contra os interesses 
dos Estados-membros, que deveriam ter maior repasse 
de verbas para equipar suas polícias militares, e não 
o contrário, em que a União também passaria a deter 
competência para atuar em segurança pública interna 
fora dos limites constitucionais.

Um exemplo de parceria entre União Federal e 
Estados que deveria ser aprimorado seria a criação 
das tropas da Guarda Nacional, formada por militares 
estaduais e que se destina precipuamente à subsi-
diar os Estados e Municípios em eventuais conflitos 
urbanos.

O aprimoramento das instituições que resguar-
dam a segurança pública é tarefa e dever da União 
Federal, dos Estados-membros, dos Municípios e da 
sociedade, mas permitir que instrumentos desprepa-
rados para o conflito interno urbano, cuja atuação na 
política interna já se mostrou historicamente danosa 
aos interesses da nossa sociedade democrática é no 
mínimo uma irresponsabilidade passível inclusive de 
configuração de impeachment na figura do crime de 
responsabilidade.

Intromete-se o Ministro Jobim, no Ministério da 
Justiça, a partir do momento em que desmerece as 
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ações meritórias da Força Nacional em todo o territó-
rio nacional. Essa sim dotada de mecanismos avan-
çados e preparada para efetuar o policiamento de 
proximidade. 

Nossos jovens militares das Forças Armadas 
precisam, sim, ser valorizados para defenderem verda-
deiramente esta Nação e não jogá-los numa arapuca, 
provavelmente num caminho sem volta.

Se o Ministro quer ajudar as Forças Armadas, 
provoque o debate fulcral para os militares angustia-
dos: a questão salarial.

Melhor: não provoque, apresente uma legislação 
para colocar os salários dos militares das Forças Ar-
madas no patamar condigno que eles merecem. 

Chega de falácias!
Enfim, repetimos o que constantemente defende-

mos nesta tribuna: o que precisamos não é de Forças 
Armadas nas áreas urbanas, mas sim melhor prepa-
ração das nossas instituições de segurança pública 
interna, dando aos operadores de segurança pública 
um salário condigno, respeitoso, capacitando nossos 
policiais por meio de cursos, materiais e melhores 
condições de vida para o aprimoramento do combate 
à violência urbana.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) 

– Com a palavra, pela ordem, a Deputada Solange 
Amaral.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, 
colegas, quero registrar e saudar um ato de muita 
coragem do Ministro Marco Aurélio Mello, que hoje 
decidiu que o menino Sean, que está sendo alvo de 
questionamentos entre os Estados Unidos e o Brasil, 
fica no Brasil, é brasileiro. 

A questão tem sido alvo de muitas disputas, mas 
o importante é que se faça valer o interesse da criança, 
que vive no Brasil há muitos anos, já perdeu sua mãe 
e agora é alvo da disputa de um pai que nunca dele 
tomou conhecimento e que tentou caracterizar crime 
de sequestro ao evitar vir ver o filho.

Portanto, o Ministro Marco Aurélio Mello teve 
uma decisão importante: a manutenção do menino 
Sean no Brasil.

Parabéns ao Ministro Marco Aurélio Mello.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra 
a Deputada Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Muito obrigada, Sra. Presidenta. 

Sra. Presidenta, Sras. E Srs. Deputados, recebi 
hoje a visita de membros do Conselho Estadual de 
Saúde e de Conselhos Municipais do Rio Grande do 

Sul, que aqui vieram como parte de uma mobilização 
nacional em defesa do SUS e contra o Projeto de Lei 
Complementar nº 92, de 2007, que autoriza o Governo 
a criar as Fundações Estatais de Direito Privado. 

Esse projeto é produto de uma imposição do 
Banco Mundial, que visa mascarar os verdadeiros 
problemas da saúde e das diversas áreas sociais no 
Brasil: a falta de recursos e as péssimas condições de 
trabalho dos servidores públicos. 

Na tentativa de dizer que tudo não passa de “falha 
de gestão”, o Banco Mundial municiou o Governo Lula 
com os mesmos argumentos da reforma do Estado de 
FHC, conduzida por Bresser Pereira, como a ideia de 
conferir “novos paradigmas que garantam agilidade e 
efetividade” no serviço público. Não é por acaso que 
o PLP nº 92, de 2007, visa regulamentar uma emen-
da constitucional de Fernando Henrique Cardoso (EC 
nº 19, de 1998), que abriu as portas para a privatiza-
ção dos serviços públicos essenciais, como saúde e 
educação. Mais uma prova de que o Governo Lula é 
um instrumento de aplicação das práticas do governo 
neoliberal de FHC.

Na forma aprovada na Comissão de Trabalho, as 
Fundações Estatais de Direito Privado poderão ser ins-
tituídas em diversas áreas: saúde, na qual se incluem 
os hospitais universitários, assistência social, cultura, 
desporto, ciência e tecnologia, ensino e pesquisa, 
meio ambiente, previdência complementar do servidor 
público, comunicação social, promoção do turismo na-
cional, formação profissional, ou cooperação técnica 
internacional. Como se vê, é a privatização branca de 
áreas essenciais e serviços públicos básicos, como 
saúde e educação.

Um dos pontos-chave dessa proposta é a contra-
tação dos servidores pelas normas da CLT, sob a jus-
tificativa de que a estabilidade dos servidores os torna 
incompetentes. Outra justificativa é que pela CLT os 
salários seriam mais altos, atraindo profissionais mais 
qualificados. Cada Fundação Estatal, porém, terá suas 
próprias metas de desempenho, definidas no contrato 
assinado com o Governo, que caso não atendidas por 
algum servidor, esse terá seu salário reduzido (art. 4º 
§ 2º) ou mesmo demitido, de acordo com o art. 3º, § 
6º, IV do substitutivo da Comissão de Trabalho. 

Como se os servidores fossem o problema da 
saúde, da educação e de várias outras áreas sociais 
no Brasil. Ao contrário! Graças aos servidores esses 
serviços ainda funcionam. Maus funcionários existem 
em todo lugar, não só no serviço público!

Importante ressaltar que, do Orçamento Geral 
da União de 2008, foram gastos somente 4,81% com 
saúde e 2,57% com educação. Enquanto isso, foram 
gastos com juros e amortizações da dívida pública 
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nada menos que 30,57% do Orçamento, ou seja, mais 
de 6 vezes os recursos da saúde e quase 12 vezes 
os recursos da educação. É a falta de recursos que 
torna os serviços públicos ruins e não a estabilidade 
dos servidores.

Esse sim é o verdadeiro problema do País, a dí-
vida pública, que impede que os servidores da saúde, 
da educação e de muitas outras áreas tenham condi-
ções adequadas de trabalho. É por isso que as pes-
soas morrem na fila dos hospitais, e é por isso que o 
Brasil é sempre pessimamente avaliado nas pesquisas 
internacionais sobre qualidade da educação. Dizer que 
tudo não passa de incompetência dos servidores por 
causa da estabilidade do emprego é absurdo. O que 
a estabilidade proporciona é que os servidores sejam 
públicos e não a serviço dos partidos que governam.

Na verdade, o objetivo que está por trás desta 
proposta é fragmentar a luta dos servidores, pois cada 
fundação terá seu próprio plano de carreira, impedin-
do mobilizações conjuntas. Sob constante ameaça de 
demissão, os servidores públicos serão aniquilados 
em sua histórica capacidade de crítica e denúncia dos 
processos de privatização e precarização dos serviços 
do Estado. Acabando com a estabilidade, o Governo 
visa domesticar os funcionários públicos, impedindo-
os de protestar e levando-os a ser instrumentos dos 
governantes e não mais servidores do Estado.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, vamos à luta contra 
esse projeto, que não passa de privatização da saúde, da 
educação e de diversas outras áreas sociais, uma vez que 
as fundações são de direito privado, terão autonomia polí-
tica, gerencial, orçamentária e financeira (de acordo com 
o art. 4º do substitutivo) e portanto não serão obrigadas a 
prestar as funções universais e básicas do Estado. 

Esse projeto das fundações estatais foi rejeitado 
em todas as plenárias temáticas da 13ª Conferência 
Nacional da Saúde, ocorrida em 2007, e por isso os 
Parlamentares que votarem a favor dele estarão vo-
tando contra a saúde, a educação e contra as diversas 
áreas sociais atingidas por essa proposta e os servi-
dores públicos que nessas áreas trabalham. 

Sr. Presidente, aproveito para registrar também que 
o PSOL já ingressou com uma ADIN contra a Lei Estadu-
al nº 5.164, do Rio de Janeiro, e a Lei Complementar nº 
118, desse mesmo Estado, que instituíram as fundações 
de direito privado no Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Luciana Gen-
ro, a Sra. Vanessa Grazziotin, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Raimundo 
Gomes de Matos, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-
tos) – Concedo a palavra à nobre Deputada Vanessa 
Grazziotin, que representa tão bem a Região Norte e 
o Estado do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, no-
bre Deputado.

Neste momento, quero fazer novamente o regis-
tro do anúncio, no último domingo, das 12 cidades que 
serão sedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Destaco o fato de a cidade de Manaus, Estado 
do Amazonas, ter sido escolhida para representar a 
Amazônia brasileira – tenho certeza absoluta disso. É 
óbvio que nós gostaríamos que outras cidades também 
pudessem ter sido anunciadas, como Belém e Floria-
nópolis, mas, infelizmente, eram somente 12 vagas.

Ao tempo em que destaco a alegria e o que isso 
representa de positivo para a população amazonense, 
Sr. Presidente, quero comemorar este novo momento 
que nós vivemos no Brasil. Está aqui o mapa do País 
com todas as sedes escolhidas. Todas as regiões fo-
ram contempladas. Duas cidades, Cuiabá e Manaus, 
são representantes da Amazônia; 4 são representan-
tes do Nordeste; e 4 são representantes do Sul e do 
Sudeste.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-

tos) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Glauber 
Braga. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para registrar as ini-
ciativas adotadas pelo Governo do Rio de Janeiro no 
sentido de melhorar a vida dos pequenos produtores 
rurais do Estado.

A última iniciativa por ele anunciada foi o asfalta-
mento de importante estrada vicinal na região centro-
norte fluminense, que vai atender principalmente a 
comunidade do 3º distrito, denominada Barracão dos 
Mendes, e o 3º distrito de Nova Friburgo, hoje a região 
que mais produz couve-flor na América Latina.

A manutenção das estradas, a possibilidade de 
que o produtor possa efetivamente escoar sua produ-
ção, é uma forma de garantir a permanência do homem 
no campo e é uma forma também de possibilitar que 
tenhamos um crescimento gradual e sustentável da 
agricultura no interior do Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-

tos) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Gonza-
ga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Deputados, queremos saudar todos os trabalhadores da 
área da saúde do País, cujos conselhos estão reunidos 
aqui em Brasília, discutindo, interagindo, se integrando, 
para que possamos ter uma saúde melhor.

Lamentavelmente, os recursos da saúde são cur-
tos, e sabemos que, a cada dia, embora todo o esforço 
que faça o Governo Federal, os Governos Estaduais 
e os Governos Municipais, a saúde vai muito mal em 
nosso País, principalmente a saúde preventiva.

Por isso, queremos saudar todos os profissionais 
da saúde, principalmente as senhoras e os senhores 
conselheiros que estão em Brasília. Que eles possam 
levar a seus Estados, seus Municípios o máximo de 
experiência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
comunicar que o Governador de meu Estado de Per-
nambuco, Eduardo Campos, assinou, no último dia 29 
de maio, o decreto de regulamentação da Lei Estadu-
al de Inovação (Lei nº 13.690, de 16 de dezembro de 
2008), que estabelece medidas de incentivo à pesqui-
sa científica e tecnológica e à inovação nas empresas 
localizadas em Pernambuco. Tenho tido diversas opor-
tunidades de defender essas medidas que finalmente 
foram implementadas pelo Governo pernambucano.

O decreto foi publicado no Diário Oficial de sá-
bado, dia 30. Com a regulamentação, o Estado fica li-
berado a repassar recursos para financiar a inovação 
tecnológica e conceder às empresas recursos finan-
ceiros sob a forma de subvenção econômica para o 
desenvolvimento de novas tecnologias.

Os recursos, Sr. Presidente, serão aplicados no 
apoio a atividades de pesquisa, desenvolvimento tec-
nológico e inovação nas empresas apoiadas por meio 
de parcerias, convênios e contratos específicos, com 
contrapartida das empresas selecionadas em chamada 
pública. O decreto determina que a empresa beneficia-
da deverá entrar com uma contrapartida de no mínimo 
5% do valor do projeto.

Para ter acesso aos recursos, as empresas de-
verão apresentar projetos para concorrer a programas 
de financiamento.

O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas 
– PAPPE Subvenção oferece subsídio ao custeio de 
projetos de desenvolvimento de produtos e processos 
inovadores (subvenção econômica à inovação), cujos 
recursos não são reembolsáveis. Não é empréstimo 
e sim concessão sem obrigação de restituição, mas 
com o compromisso da empresa de aplicar os recursos 
exclusivamente para a execução do projeto aprovado. 
Para esse edital foram alocados R$15 milhões, sendo 
R$5 milhões oriundos do orçamento da Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernam-

buco – FACEPE e R$10 milhões da Financiadora de 
Estudos e Projetos – FINEP.

Além do PAPPE, o Governo deverá lançar ou-
tros editais que estarão à disposição das empresas 
que desejarem desenvolver projetos de inovação tec-
nológica. Para a seleção dos projetos, o decreto de-
termina critérios como qualificação da equipe técnica 
que irá desenvolver o projeto; clareza e coerência da 
metodologia; consistência do orçamento, cronograma 
físico-financeiro e indicadores de progresso; benefí-
cios potenciais do produto e ou processo desenvolvi-
do; e impactos econômicos e comerciais da proposta 
de inovação.

A nova lei também define, entre outros itens, 
inovação tecnológica, arranjo produtivo, parques tec-
nológicos e o próprio Sistema de Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Pernambuco. Deste último farão parte 
o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Inova-
ção – CONCITI; a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente – SECTMA; a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico; a Fundação de Amparo à Ciência 
e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE; as 
Secretarias Municipais de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção; instituições de ensino superior, públicas e particu-
lares; institutos de pesquisa estaduais, públicos e par-
ticulares; centros de pesquisa e extensão federais com 
representações em Pernambuco; outras entidades de 
pesquisa que atuem em ciência, tecnologia e inovação 
e demais entes qualificados como Instituição Científica 
e Tecnológica – ICT ou Empresas de Base Tecnológi-
ca – EBTs; os parques tecnológicos e as incubadoras 
de empresas inovadoras; as empresas com atividades 
relevantes no campo da inovação, indicadas por suas 
respectivas associações empresariais; e as redes de 
instituições que apoiam a inovação no Estado.

É por meio desse sistema, Sr. Presidente, que o 
Estado de Pernambuco terá como viabilizar a articula-
ção entre as atividades dos setores público e privado 
na área de ciência, tecnologia e inovação; o fortale-
cimento das instituições de ciência e tecnologia; e o 
incremento dos arranjos produtivos locais.

O processo de construção da lei, iniciado em 
2008, foi o mais democrático possível. Foram convi-
dados representantes de universidades, centros de 
pesquisa e associações empresariais para uma rodada 
de discussões sobre a construção de minuta da lei, na 
qual estiveram presentes representantes da FACEPE; 
do Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP; do 
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 
– CESAR; do Porto Digital do Parque Tecnológico de 
Eletro-Eletrônica – ParqTel; do Softex; da UFPE; e da 
Representação do Ministério da Ciência e Tecnologia 
em Pernambuco.
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Fica meu apoio e minhas congratulações ao Go-
verno de Pernambuco por essa lei de suma relevância 
para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no 
meu Estado. A Lei da Inovação era há muito discutida 
e aguardada. Espero que ela produza muitos frutos, 
que as medidas de incentivo à pesquisa científica e 
tecnológica e à inovação nas empresas localizadas 
em Pernambuco de que ela trata, tragam de fato mais 
desenvolvimento, emprego, renda e progresso àque-
le que é um dos mais prósperos Estados do Nordeste 
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-

tos) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo 
Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
repudiar toda e qualquer iniciativa de desqualificação 
e desestruturação das ações do Ministro Carlos Minc 
à frente do Ministério do Meio Ambiente.

Isso, na realidade, é uma tentativa de quebrar a 
política ambiental brasileira, que vem sendo construí-
da com muita força, contrária ao modelo de ocupação 
territorial que agride o meio ambiente, não respeita as 
condições hidrológicas das bacias hidrográficas e os 
relevos. A pressão que tem sido feita na tentativa de 
desqualificar o Ministro Carlos Minc é a visão de um 
país cujo desenvolvimento não se faz de forma sus-
tentável.

A questão ambiental é necessária e correta, por-
que é passível e possível fazer a compatibilidade entre 
desenvolvimento socioeconômico e proteção ambiental, 
principalmente na região amazônica, a mais frágil no 
nosso conceito de ecossistema. Somente uma política 
firme do Estado brasileiro poderia impedir a devasta-
ção amazônica.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-

tos) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo 
Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
no próximo domingo, dia 7 de junho, com fé em Deus, 
participarei das comemorações do Dia Internacional 
do Cacau, que se realizará no eixo Ilhéus/Itabuna, na 
Bahia, na sede regional da CEPLAC.

Quero dizer da importância desta data para a cul-
tura do cacau, responsável pela viabilidade econômica 
de nossa região do sul da Bahia, que vivenciou épocas 

de grande esplendor. Com a decadência da produção, 
talvez motivada mais por conjunturas internacionais 
e competição predatória do que pelo fator biológico 
conhecido como vassoura-de-bruxa, a região passou 
por persistente crise, que chega até os dias atuais. No 
entanto, seu povo e seus verdadeiros representantes 
nunca se deixaram desanimar. Lutaram e continuam 
lutando para superar as dificuldades encontradas.

Nessa luta, a CEPLAC, com seus técnicos, seu 
pessoal de base e o conhecimento adquirido em dé-
cadas de persistente prática junto à cultura cacaueira, 
tem sido um baluarte destacado. Com ela me solida-
rizo pela luta que trava para a recuperação da cultu-
ra cacaueira e da infraestrutura produtiva da região. 
A ela uno minhas forças, colocando meu mandato a 
sua disposição.

É necessário também destacar o papel do Gover-
no Federal e do Governo Estadual ao implantarem o 
PAC do Cacau, apesar de todas as dificuldades enfren-
tadas, particularmente a oposição e boicote daqueles 
que, como “aves de mau agouro”, tentam fazer com 
que os produtores locais e os trabalhadores sofram os 
efeitos da crise, para grasnarem de contentamento, 
culpando nossos Governos Estadual e Federal pelo 
fracasso que eles tanto buscaram. Apesar de todas 
as dificuldades, continuamos buscando ampliar a ade-
são e viabilizar o PAC do Cacau, trazendo novo alento 
para a região.

Também quero deixar claro que nossa luta se 
estende à questão ambiental. O cacau, por ser uma 
cultura de vegetação perene, tem sido responsável 
pela manutenção de grande parte da Mata Atlântica, 
quase completamente devastada em todo o País. Neste 
aspecto, quero deixar patente minha intenção de con-
tribuir, na modesta medida de minhas possibilidades, 
não só para a preservação da Mata Atlântica, como 
para sua recuperação.

Recentemente apresentei à Casa o Projeto de Lei 
nº 4.995 de 2009, que institui a política de conservação 
das áreas de cultivo tradicional de cacau no sistema 
Cabruca. O projeto é uma alternativa rentável à pre-
servação do bioma da Mata Atlântica. Cabruca é um 
sistema agrossilvicultural que concentra uma densidade 
arbórea igual ou maior do que 40 espécies nativas por 
hectare, que se fundamenta na implantação da cultura 
do cacau sob a proteção das árvores remanescentes 
da vegetação de Mata Atlântica, de forma descontínua 
e circundada por vegetação nativa.
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É um sistema que, além de garantir a preserva-
ção do patrimônio paisagístico, cultural, econômico 
e socioambiental das regiões produtoras de cacau, 
promove o manejo sustentável da agrobiodiversidade 
e viabiliza a sustentabilidade econômica e a melhoria 
da rentabilidade do produtor rural, nos termos da Lei 
nº 11.428/2006, que é a lei de preservação da Mata 
Atlântica, permitindo a conservação da flora e da fau-
na nativas, associadas à conservação e ao resgate de 
espécies nativas raras e ameaçadas de extinção.

Também contribui para o controle do desmata-
mento e de incêndios florestais, para a formação de 
uma cultura de conservação e a conscientização das 
comunidades locais sobre a importância socioam-
biental da preservação da Mata Atlântica, além de 
criar condições para a capacitação de trabalhadores, 
agricultores familiares, posseiros e produtores rurais 
para reconhecimento, conservação e manejo de es-
pécies nativas da Mata Atlântica. Contribui ainda para 
a educação ambiental e o fomento ao turismo rural 
e ecológico sustentáveis, como alternativa de renda 
aliada à conservação, e para possibilitar e estimular a 
criação de reservas particulares do patrimônio natural, 
nas áreas cobertas por vegetação nativa.

Assim, Sras. e Srs. Parlamentares, no Dia In-
ternacional do Cacau, como minha contribuição ao 
desenvolvimento da região cacaueira, apresentarei à 
consideração dos produtores, dos servidores públicos 
e a todos os presentes na comemoração, o Projeto de 
Lei nº 4.995, de minha autoria, que institui a política de 
conservação das áreas de cultivo tradicional de cacau 
no sistema Cabruca.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de 
Matos) – Concedo a palavra o nobre Deputado Dr. 
Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
presença no plenário dos Vereadores Aristeu Penal-
va, Wladimir Cruz e Cornélio Batista Alves, o CBA, do 
Estado de São Paulo, que estão em Brasília fazendo 
lobby pela PEC nº referente ao repasse de recursos 
para as Câmaras Municipais. 

O Congresso Nacional deve, sim, aprovar essa 
emenda à Constituição, levando em conta que vai 
haver uma diminuição de custos e esses Vereadores 
podem assumir e continuar trabalhando em prol da 
população.

Os Vereadores que estão nos visitando no plenário 
da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, 

são idôneos, honestos e trabalhadores, pessoas que 
objetivam realmente assegurar o direito da população 
à saúde, à segurança... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-

tos) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ernan-
des Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero nesta oportunidade, saudar o Governo 
do Estado de Rondônia pelo bom senso e o equilíbrio 
demonstrados. Em iluminado momento o Governo de 
Rondônia apresentou ao Governo Federal uma pro-
posta justa para a solução do impasse sobre a per-
manência dos pequenos produtores rurais da Flona 
Bom Futuro e o licenciamento ambiental da Usina 
Hidrelétrica Jirau.

Essa proposta encaminhada ao Presidente da 
Republica e à Ministra Dilma Rousseff, mereceu do 
nosso Presidente Lula e da Ministra Dilma, imediata 
acolhida, pois a visão de estadista de ambos vislum-
brou que este era o caminho certo.

A democracia se exerce com o dialogo e com o 
respeito aos direitos do ser humano. As questões que 
envolvem famílias e trabalhadores não se resolvem 
com força policial e armas de grosso calibre.

O Presidente Lula e a Ministra Dilma são credo-
res do nosso agradecimento e estima, pela maneira 
sensata com que conduziram essa negociação e aca-
taram a proposta do Estado de Rondônia.

Rondônia com essa decisão passa a caminhar a 
passos largos para a consolidação de sua economia, 
gerando empregos, renda e com os produtores rurais 
produzindo alimento para o nosso povo.

Esperamos que os onguistas do Ministro Carlos 
Minc entendam a lição, que o arbítrio, a ameaça e a 
truculência jamais vencerão o equilíbrio e o elevado 
espírito publico com que o Presidente Lula conduziu 
esse processo, iniciado a partir do momento em que 
chegou às suas mãos a proposta do Estado de Ron-
dônia.

Fica a lição de que tudo é possível quando existe 
o dialogo e a vontade política de se fazer algo por uma 
população tão sofrida como são os pequenos produto-
res rurais, que lutam para sobreviver, sem financiamen-
to dos principais agentes financeiros, sem assistência 
técnica, sem estradas, energia e saúde.

Acompanharemos, dia a dia, a conclusão desse 
tão esperado acordo, e como prevê os termos acorda-
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dos, em 90 dias tudo estará regularizado, inclusive a 
questão fundiária. Que prevaleçam os interesses das 
partes envolvidas, com vistas a se fazer justiça social 
a uma população heróica, trabalhadora e honrada.

Saúdo todo o povo de Rondônia, os meus par-
ceiros Deputada Estadual Daniela Amorim, Senador 
Expedito Junior e o meu colega Deputado Moreira 
Mendes, nesse bom combate e, em especial os pro-
dutores rurais da Flona Bom Futuro, que passam a ter 
a garantia de trabalharem em paz, sem a ameaça dos 
raivosos onguistas do Ministro Minc.

Valeu o bom combate, Sr. Presidente, prevaleceu 
o bom senso quanto à questão da reserva Bom Futuro. 
Tanto bati nesse assunto, tanto discuti aqui, que houve 
consenso do Governo do Estado e do Presidente da 
República em haver uma troca para a permanência de 
6 mil pais de família nessa reserva.

Foi uma vitória do povo de Rondônia e dos tra-
balhadores que iriam ser expulsos das suas terras. 
Na verdade, atendeu-se à necessidade do Governo 
Federal e à necessidade daqueles agricultores, que 
permanecerão nas suas terras.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna para parabenizar o Banco 
do Estado de Sergipe – BANESE, que foi destaque 
da última edição da revista Rumos, uma publicação 
bimestral da Associação Brasileira de Instituições Fi-
nanceiras de Desenvolvimento – ABDE. A revista é 
distribuída nacionalmente e junto a embaixadas e 
organizações internacionais, além de jornalistas e 
correspondentes estrangeiros. A revista traz uma en-
trevista de 4 páginas com o Presidente do BANESE, 
o economista Saumíneo Nascimento, que assumiu o 
cargo em fevereiro deste ano.

Na entrevista, o presidente do BANESE fala da 
sua missão de confirmar a vocação do banco de ser o 
promotor financeiro do desenvolvimento socioeconô-
mico no meu Estado. Saumíneo Nascimento destacou 
os programas e produtos oferecidos pelo banco na sua 
carteira de desenvolvimento, o processo de moderni-
zação administrativa do BANESE e as ações de res-
ponsabilidade social e ambiental da instituição, além 
de ter dado a sua opinião, como economista, sobre as 
perspectivas do Brasil para o futuro.

Quero parabenizar o presidente do BANESE pela 
entrevista e pedir que ela seja transcrita nos Anais desta 
Casa e divulgada no programa A Voz do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso 
mais uma vez deste espaço da Câmara Federal para 
reafirmar a luta dos trabalhadores contra a crise eco-
nômica mundial e analisar a política adotada por nos-
sos governantes para reduzir seus efeitos em nosso 
País.

É sabido que o Brasil hoje é um país bem mais 
preparado para enfrentar momentos de crise econômi-
ca mundial do que outrora. E o Governo do Presidente 
Lula tem agido de forma responsável no combate aos 
efeitos da crise em nosso País, favorecendo principal-
mente a classe trabalhadora.

Hoje, com as reservas em dólares no Banco 
Central, com instituições financeiras sadias e sólidas 
garantindo crédito à população e uma classe trabalha-
dora mais robusta com os últimos avanços da renda e 
do emprego formal, temos um País bem mais prepa-
rado para enfrentar a crise mundial do que na década 
de 90, década que no Brasil, foi considerada perdida 
por analistas em todo o mundo.

Na verdade, hoje estaríamos em um momento 
ímpar não fosse a famigerada especulação financeira 
sustentada pelo sistema neoliberal, exportada para o 
mundo pelos Estados Unidos da América e implantada 
no Brasil pelos Governos anteriores ao Governo Lula. 
Porém, não estamos aqui, caros Parlamentares, para 
“chorar o leite derramado”.

Sabemos que neste momento, o importante é 
somar forças com a finalidade de vencer a crise fi-
nanceira mundial e seus efeitos, para evitar prejuízos 
de maior intensidade a setores de nossa sociedade, 
principalmente a classe trabalhadora que sempre ter-
mina pagando a dívida das anomalias daqueles que 
orquestram o sistema capitalista neoliberal.

O Governo Lula, nobres Parlamentares, tem to-
mado diversas providências para minimizar os efeitos 
da crise. É um Governo progressista que, ao invés 
de reduzir investimentos para se resguardar contra a 
crise, dá exemplo de como combatê-la, apostando no 
povo brasileiro.

O Governo Lula desonerou os bancos que atuam 
no País de uma porcentagem considerável dos depó-
sitos compulsórios, aumentando a oferta de crédito no 
mercado, reduziu tributos, como Imposto de Renda, fo-
mentou a indústria reduzindo tributos como o Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, incentivando a 
população ao consumo desses produtos e assim man-
tendo aquecido o mercado interno brasileiro.
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Além de medidas que fomentam a indústria e 
o crédito nacional, o Governo Federal investiu nos 
trabalhadores brasileiros. Contrariando todas as ten-
dências conservadoras já adotadas por governantes 
brasileiros em períodos de crise internacional, o Go-
verno Federal não reduziu seus investimentos. Ao invés 
de cortar gastos negando aumento ao salário mínimo 
nesse período de crise, como feito outrora por outros 
Presidentes brasileiros, o Governo Lula concedeu um 
aumento ao salário mínimo de 12%, 6,5% acima da 
inflação medida no período correspondente, injetando 
cerca de 21 bilhões de reais na economia.

Por isso, nobres Parlamentares, é que venho a 
esta tribuna denunciar à população que há vários go-
vernantes em nosso País que não estão contribuindo 
para amenizar os efeitos da crise, deixando de seguir 
o exemplo do Governo Federal, implementando uma 
política de terror aos cidadãos.

Esta política de terror tem somente um objetivo: 
aproveitar o momento de crise mundial para negar aos 
trabalhadores reajustes justos, que valorizam seu tra-
balho e o serviço que prestam à sociedade. Eles bus-
cam, com esse discurso terrorista de crise mundial, 
realizando ameaças, perseguições, manipular os tra-
balhadores jogando uns contra os outros, desestabili-
zando a categoria e enfraquecendo o coro por dignos 
reajustes salariais.

Há entes federados em nosso País que estão con-
cedendo reajuste zero aos seus servidores e atribuindo 
tal medida a uma redução do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM. Há administrações que nem 
receber os servidores para negociar o fazem, sempre 
alegando que estamos em um período de crise e que 
o FPM reduziu drasticamente, inviabilizando conces-
são de reajustes salariais mínimos, como a reposição 
do índice inflacionário, sendo impraticável até mesmo 
o diálogo em casos que o pleito atinge a índices de 
reajuste com ganho salarial real, combatendo os atos 
públicos dos servidores por melhores salários com gra-
ves ameaças de demissões e perseguições em suas 
atividades como servidor do público.

É salutar alardear, nobres pares, que esse tipo 
de política terrorista, de achatamento dos salários, de 
não recebimento das diversas categorias de trabalha-
dores para negociação, de perseguições e ameaças, 
deve ser repudiada nos 3 Poderes da República, sendo 
considerados verdadeiros atentados ao Estado Demo-
crático de Direito, e à economia nacional.

Este mandato, que tem como elemento de com-
bustão a luta pela causa dos trabalhadores, não se 
renderá na resistência contra esses que atuam como 
verdadeiros oportunistas com a coisa pública, defen-
dendo o grande capital e massacrando a classe tra-
balhadora.

É cristalino, nobres Parlamentares, que esta po-
lítica terrorista praticada por alguns administradores 
públicos já se mostrou ineficaz, extremamente falha, 
reduzindo o poder aquisitivo dos mesmos, o que acar-
retará consequências graves ao comércio, arrefecen-
do sua expansão e a da indústria, mergulhando seus 
respectivos Estados e Municípios em um quadro de 
redução do crescimento econômico, ou até mesmo, na 
pior das hipóteses, em um quadro de recessão prolon-
gada além do previsto.

Não é possível, caros Parlamentares, que os go-
vernantes desse País não entenderam a mensagem 
passada pelo Governo Federal e pelas crises cíclicas 
que o mundo já atravessou. Todos sabem que sem a 
intervenção do capitalismo do Estado diretamente na 
economia, injetando valores para manter aquecido o 
comércio e a indústria, financiando empresas e conce-
dendo aumentos salariais aos servidores, não há como 
enfrentar crises internacionais desta proporção.

Há de se convir que realmente os municípios 
da Federação passaram por dificuldades durante os 
primeiros meses de 2009, com a abrupta queda do 
repasse ao Fundo de Participação dos Municípios 
e ao Fundo de Participação dos Estados, reduzindo 
drasticamente a capacidade de investimento desses 
entes federativos.

Entretanto, não podemos mais permitir a utiliza-
ção da redução do repasse do Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios como pretexto para alguns 
governantes negarem reposições salariais dignas aos 
trabalhadores da área pública.

Ainda assim, o Governo Federal, visando cola-
borar com os demais entes federativos que percebe-
ram definhar seus orçamentos, diante da redução do 
repasse dos Fundos de Participação, resolveu editar a 
Medida Provisória 462/09, devendo cair por terra qual-
quer argumento que denegue reajuste salarial sob o 
motivo da crise mundial.

A Medida Provisória nº 462/09 liberará mais de 
R$1 bilhão para o Fundo de Participação dos Municí-
pios, sendo injetado inicialmente, desde 25 de maio, 
R$700 milhões para recompor as perdas dos meses 
de janeiro a março de 2009 em relação a 2008 pelos 
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municípios brasileiros, cobrindo o déficit de repasse des-
ses fundos e garantindo no mínimo os mesmos R$51,3 
bilhões repassados no ano passado, que representam 
um avanço de 27% do mesmo período em 2007.

O repasse dos valores se dará da seguinte for-
ma: o valor que cada município receberá será aquele 
observando a variação negativa acumulada até o mês 
imediatamente anterior ao mês da entrega do apoio 
financeiro a cada ente federado, deduzidos os valo-
res já entregues, ou seja, o valor de repasse do FPM 
referente ao mês de julho deste ano que tenha sido 
abaixo daquele ocorrido em 2008 será reposto até o 
15° mês subsequente, ou seja, agosto.

Os valores referentes ao mês de janeiro a março 
de 2009 foram repostos em parcela única no último 
dia 25, depositados nas contas bancárias dos muni-
cípios de todo País, por força de lei, num valor total 
de R$700 milhões de reais. Os valores referentes aos 
meses de abril e maio serão repostos em parcela única 
também até o décimo quinto dia do mês de junho. De-
pois de reposta a diferença de repasse desses meses, 
o repasse se dará conforme inicialmente explanado, 
depositando-se sempre após o décimo quinto dia do 
mês a diferença de repasse do mês anterior.

Mas a diminuição da arrecadação não atingiu 
somente os Estados, Municípios e o Distrito Federal. 
A própria União sofreu um grande impacto com a di-
minuição da arrecadação, prevendo uma queda de 50 
bilhões na arrecadação devido ao enfraquecimento da 
atividade industrial e comercial, além dos subsídios tri-
butários concedidos para diminuir os efeitos da crise 
no País como a redução do IPI, revisão da alíquota do 
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, redução 
do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.

Como podemos perceber, nobres Parlamentares, 
apesar da crise mundial e da diminuição da arrecada-
ção da União Federal, este ente não deixou de investir 
no trabalhador, em obras de infraestrutura como o PAC 
e nas medidas necessárias para reduzir os efeitos da 
crise econômica mundial no Brasil.

É importante lembrar que a crise afetou, de forma 
modesta, o nosso País e, segundo análises de econo-
mistas renomados, a pior fase já passou. Segunda-feira, 
23 de março, dados divulgados pelo DIEESE indicaram 
que no último trimestre obtivemos baixas de 750 mil 
vagas no mercado formal, sendo reflexo de 2,3% do 
total de postos de trabalho em nosso País. Porém, o 
instituto ameniza alegando que esse período é de ajuste 
sazonal do mercado de trabalho, sempre havendo mais 
demissões do que admissões. Mas alerta também que 
eram para serem cortadas somente 350 mil vagas no 
período, o que seria considerado normal, mas a crise 
mundial chegou a duplicar esses valores.

Levando em consideração os dados do mês de 
abril, já passamos a obter dados positivos no cresci-
mento do emprego formal, contabilizando 106 mil e 
205 vagas líquidas em todo o País, sendo o Estado 
de São Paulo a locomotiva de criação de empregos 
formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED.

Outra notícia positiva vem do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada – IPEA, que divulgou no 
dia, 19 de maio, que, apesar da crise, mais de 315 mil 
brasileiros deixaram a condição de abaixo da linha 
de pobreza nas e maiores regiões metropolitanas do 
País. Segundo o IPEA, está abaixo da linha da pobre-
za quem tem rendimento domiciliar per capita menor 
que meio salário mínimo.

Concluindo este pronunciamento, deixo meu aler-
ta aos nobres Parlamentares e a todo povo brasileiro, 
porque todos nós temos o dever de pressionar nossos 
governantes, empresários e comerciantes para unirmos 
forças no combate à crise, evitando demissões e for-
talecendo a classe trabalhadora, que possui um papel 
importantíssimo na solidificação da economia brasileira 
e na consolidação de nosso País como uma potência 
internacional, lembrando, principalmente aos nossos 
governantes, que não há mais motivos para culpar a 
crise pelas reduções de investimentos e na denega-
ção de reajustes salariais para os servidores públicos, 
já que, por sinal, após a edição da medida provisória 
462/09, não há de se falar em queda de arrecadação 
e escassez de créditos aos entes públicos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar 
conhecimento a esta Casa da inauguração no meu Es-
tado, do Museu do Cangaço, no povoado Alagadiço, 
no Município de Frei Paulo, distante 74 quilômetros da 
nossa capital, Aracaju.

O Museu foi inaugurado no dia 23 de maio e tem 
10 mil metros quadrados, uma biblioteca com 8 mil vo-
lumes, com a coleção completa das obras de Tobias 
Barreto, Laudelino Freire, João Ribeiro e outros tantos 
intelectuais sergipanos. Infelizmente, por causa de uma 
agenda que havia acertado há meses, não pude atender 
ao convite para participar da inauguração, mas quero, 
nesta tribuna, parabenizar o escritor Antônio Porfírio 
pela iniciativa, ele que trabalhou durante anos para 
tornar o Museu do Cangaço uma realidade. 

Peço, ainda, que seja dada ampla divulgação a 
este pronunciamento relativamente à inauguração do 
Museu do Cangaço.

Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O 
ORADOR:
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O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o crime de extermínio pode ser tipificado 
no Código Penal. Projeto aprovado na Câmara, que se 
encontra tramitando no Senado, prevê que os crimes 
cometidos por organização que se reúne para essa 
prática delituosa tenham enquadramento específico 
na legislação penal.

O projeto teve sua origem em Comissão Parla-
mentar de Inquérito criada na Câmara dos Deputados 
que investigou, em 2006, a conduta criminosa de milí-
cias privadas no Nordeste. Pela proposta, o art. 121 do 
Código Penal vai estabelecer aumento de um terço da 
pena se o homicídio for praticado por milícia privada, 
sob o pretexto de prestação de serviço de seguran-
ça, ou por grupo de extermínio. A proposição também 
prevê que aquele que constituir, organizar, integrar ou 
custear organização paramilitar para qualquer finalida-
de poderá ficar até 8 anos preso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, acredito que os Senadores se-
guirão a mesma votação dos Deputados a respeito 
do endurecimento da pena aos crimes praticados por 
esquadrões da morte ou milícias privadas. O País não 
pode tolerar a existência de uma justiça paralela, sob 
pena de pormos seriamente em perigo os princípios 
que regem o Estado Democrático de Direito.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o ser humano pensa, sente, age e fala nem 
sempre na mesma linha. Pensa de alguma forma e age 
ou reage de outra. Fala, às vezes, o que pensa, mas 
não age como fala.

Estamos verificando estas incoerências, cada 
vez mais, em vários campos de atuação das pesso-
as, em razão principalmente da abertura das relações 
e de uma crescente transparência em tudo o que se 
faz. Nas empresas, na família, nas associações e, es-
pecialmente, na política houve uma distensão e um 
aumento da democracia, da participação e da troca 
de experiências.

De outro lado, estamos vivendo hoje em um mun-
do extremamente veloz, com uma quantidade de infor-
mações imensamente maior do que a das gerações 
que nos antecederam. As ações e reações são mais 
rápidas e menos profundas. As relações são mais 
complexas. É preciso prestar atenção para separar o 
que parece ser do que realmente é. As transformações 
ocorrem também rapidamente. As crises são mais fre-
quentes porque os choques e as mudanças são mais 
numerosos.

No século passado, os empregados nas indús-
trias forneciam apenas braços e pernas para executar 
seu trabalho. Logo se percebeu que as pessoas tinham 
cabeça e podiam sugerir melhorias nos processos. 
Depois, entendeu-se que a fábrica se liga à família e 
à sociedade. Veio a responsabilidade social e a cons-
tatação de que o ser humano tem sentimentos, dese-
jos e sonhos, e que isto se reflete em tudo o que faz, 
inclusive na produção. 

Diz se que às segundas-feiras, depois de uma 
derrota do Corinthians, São Paulo diminui sua produ-
ção. Por estas razões é que as empresas investiram em 
programas de qualidade total, que procuram absorver 
e acompanhar o funcionário da fábrica, inseridos na 
comunidade e na família e verificar seu reflexo na pro-
dutividade e rentabilidade. Todas estas transformações 
implicam na necessidade de mudanças comportamen-
tais profundas na sociedade e nas pessoas.

Agora, o mundo do século XXI está a exigir novos 
posicionamentos e um novo modus vivendi. Vivemos 
uma nova época, que podemos chamar de hipertrans-
parência. As pessoas e suas reações estão mais visí-
veis, esquadrinháveis, analisáveis e mais facilmente 
postas a provas. Há o You Tube, os blogs, o Twitter, os 
fóruns, os Orkuts, os torpedos, além da mídia escrita, 
falada e televisada.

As pessoas enxergam tudo e todos com mais 
clareza. As virtudes e os defeitos aparecem com mais 
nitidez. Artistas, como Suzan Boyle, são revelados e 
se transformam em estrelas de uma hora para outra, 
e escândalos surgem denunciados por algum dos mi-
lhões de olhos e ouvidos conectados globalmente. Pa-
rodiando Bismarck, podemos dizer que o povo começa 
a saber como se fazem as salsichas e as leis.

As reações a este novo momento são semelhan-
tes no Brasil e em todo o mundo, posto que o ser hu-
mano é o mesmo em todos os recantos, como afirmou 
o líder político religioso Dalai Lama. 

O Parlamento Inglês, surpreendido com a série 
de denúncias sobre malversação de verbas dos gabi-
netes dos Deputados, hábitos e desvios semelhantes 
aos ocorridos na Câmara e Senado brasileiros, reagiu, 
inicialmente, negando e tentando esconder os fatos 
que se revelaram insofismáveis.

Mas resultaram, lá, na renuncia do Presidente da 
Câmara dos Comuns, o que não acontecia há 314 anos 
na Inglaterra. E aqui, Parlamentares conhecidos como 
modelares pediram desculpas públicas, houve demis-
são de funcionários e tramitam processos de cassação. 
Embora exista uma clara diferença entre a tolerância 
e as reações daquele país e do nosso, é inegável que 
os comportamentos humanos são similares. Tancredo 
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Neves dizia que a democracia é o melhor dos regimes, 
mas é preciso vigiá-la diuturnamente. 

Um tipo de reação à hipertransparência é a hi-
pocrisia, ou seja, falar e fingir o que não é. Não é 
uma reação somente encontrada nos Parlamentos, 
evidentemente, mas parece atingir enormemente as 
atividades mais nobres, como a dos padres, pastores, 
médicos e educadores.

Sim, há professores que querem respeito, mas 
nas suas práticas dentro da sala de aula desrespeitam 
regras básicas, como procurar mostrar que sabem o 
que não estudaram, tentando enrolar os alunos. Já fora 
de sala, comportam-se como maus exemplos que vão 
desde as faltas frequentes, ao assédio sexual. Há mé-
dicos que não aguentam o verdadeiro sacerdócio que 
a prática lhes exige. Há padres e pastores que, desen-
ganados consigo mesmos, hipocritamente, vendem a 
salvação, buscando a salvação dos seus bolsos.

Claro que encontramos também muitos comer-
ciantes inescrupulosos, fiscais, policiais, advogados, 
juízes, dirigentes e funcionários públicos corruptos. O 
ser humano, motivado pela necessidade de sobrevi-
vência, pela concorrência e pela ambição é tendente 
ao egoísmo e à fraude. 

Muitos políticos acuados pelo medo da morte 
eleitoral entram no “salve-se quem puder” e desviam-
se dos ideais que os levaram ao diploma de mandato, 
tal qual os profissionais das mais dignificantes fun-
ções, alguns já citados. Dizia o Grande Mestre: “Vigiai 
e orai, para não cairdes em tentação; pois o espírito 
está pronto, mas a carne é fraca”. 

Na indústria, a globalização obrigou a adoção de 
padrões de qualidade e produtividade que não permitem 
mais a improvisação e o engodo. O produto tem que 
ser bom, barato, bonito e ter qualidade, efetivamente. 
A hipertransparência vai fazer o mesmo com as ou-
tras atividades. Diminuirá o espaço para a falseação, 
para a camuflagem, para o escamoteamento, para a 
hipocrisia e para a corrupção. 

Mais uma vez vai valer a lei de Darwin: quem per-
ceber, quem se adaptar aos novos tempos vai sofrer 
menos e sobreviverá. 

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, minha 
vinda hoje a esta tribuna é para falar das pessoas que 
iniciaram o vício de fumar, se arrependeram e estão 
tentando deixá-lo.

Pesquisas têm revelado que, se pudessem voltar 
no tempo, 91,8% dos usuários de cigarro não teriam 
iniciado o vício. Diariamente há nos hospitais pacientes 
em fase final de doenças pulmonares – alguns com 
câncer de pulmão, muitos com enfisema e bronquite 
crônica –, sofrimento causado pelo cigarro. Muitos se 
arrependem por não ter parado antes. 

O acompanhamento médico é fundamental para 
os fumantes. Além de ajudar as pessoas a parar de 
fumar, também contribui para ampliar o processo de 
informação e educação continuada da comunidade.

A cada 10 segundos alguém morre pelo uso do 
tabaco, diz a Organização Mundial de Saúde. Segun-
do pesquisas, quem começa a fumar na adolescência 
– 90% dos fumantes –, e continua durante 2 décadas 
ou mais, provavelmente morrerá 20 a 25 anos mais 
cedo que aqueles que não têm vício. Esse índice é 
preocupante, levando-se em consideração que é algo 
que podemos evitar.

Felizmente o hábito de fumar está em queda, pois 
o tabaco é responsável por pelo menos 200 mil mortes 
a cada ano no Brasil. Mesmos com a alta mortalidade, a 
indústria do cigarro faturou em 2007 aproximadamente 
R$4 bilhões, valor equivalente à venda de 5,7 bilhões 
de maços, segundo estimativas da Receita Federal.

Sr. Presidente, os resultados que o cigarro causa 
ao organismo em longo prazo são destrutivos.

O fumo relacionado a doenças cardiovasculares 
mata mais de 600 mil pessoas a cada ano nos países 
desenvolvidos do mundo. Fumar faz o coração bater 
mais rapidamente, aumenta a pressão sanguínea e 
aumenta o risco de hipertensão e entupimento das 
artérias.

Além de prejudicar a pessoa que fuma, o cigarro 
agride o meio ambiente já que florestas inteiras são 
devastadas para alimentar os fornos à lenha que se-
cam as folhas do fumo antes de serem industrializa-
das. Dados mostram que para cada 300 cigarros pro-
duzidos, uma árvore é queimada. Portanto, o fumante 
de um maço de cigarros por dia sacrifica uma árvore 
a cada 15 dias.

Esses dados são para que tenhamos consciên-
cia do que o cigarro causa a nossa saúde, ao meio 
ambiente, e a nossa vida.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, nesta Semana do Meio 
Ambiente temos a satisfação de registrar projeto de 
lei nesta Casa que estabelece a obrigatoriedade de 
reflorestamento das matas ciliares para as empresas 
que querem obter a outorga para captação de recur-
sos hídricos, inclusive com multa para aquelas que 
não cumprirem essa determinação.

Pedimos seja inserida nos Anais desta Casa a 
justificativa para a apresentação desse projeto e refor-
çamos a luta em defesa do meio ambiente, dos recur-
sos hídricos. Se não atentarmos para isso, acabaremos 
com o planeta Terra. 

JUSTIFICATIVA A QUE SE REFERE A 
ORADORA:
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O Sr. Raimundo Gomes de Matos, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Nelson Marquezelli, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, a CPI da hora é a da 
PETROBRAS, mas parece que ela está se tornando – 
a CPI, não a PETROBRAS – um ringue para a disputa 
entre aqueles que querem se apropriar de algumas di-
retorias e ter influência, fato que não interessa à Nação, 
e os que sempre desejaram privatizá-la e que não têm 
apreço pela sua importância estratégica.

Entretanto, uma CPI que está aguardando para 
ser instalada é a da Dívida Pública. Já passou da hora 

de as lideranças partidárias indicarem seus represen-
tantes para a imediata instalação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Dívida Pública, criada desde 
dezembro de 2008, por proposta do nosso Líder, Ivan 
Valente. 

Entre 1995 e 2009, a dívida interna cresceu 25 
vezes, tendo subido de R$62 bilhões para R$1,6 tri-
lhão, enquanto a dívida externa aumentou de US$148 
bilhões para US$267 bilhões. Isto representa nada me-
nos que 80% do PIB brasileiro, que reúne tudo que o 
País produz em um ano. 

Integrantes da Auditoria Cidadã da Dívida, da OAB 
e de diversas outras entidades, estiveram ontem com o 
Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, para 
cobrar a imediata instalação da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito. Na ocasião foi entregue o importante 
manifesto que transcrevo a seguir:
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“Uma CPI para a dívida que nos governa.
As políticas definidas para o Brasil são, 

há décadas, marcadas pelo que determina sua 
dívida pública. Ela é o argumento para que or-
çamentos sejam cortados, áreas sociais sejam 
penalizadas e legislações sejam mudadas.

Ao longo dos anos, ela passou por uma 
significativa mudança de perfil. Aos compro-
missos junto a bancos privados internacio-
nais e instituições multilaterais, como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), juntou-se uma 
explosiva dívida interna, formada por títulos 
governamentais negociados semanalmente 
pelo Tesouro Nacional. Porém, essa mudança 
não alterou a principal característica do en-
dividamento: o saque dos recursos públicos 
por especuladores nacionais e estrangeiros, 
que também podem livremente aplicar em tí-
tulos da dívida interna. Entre 1995 e 2009, a 
dívida interna cresceu 25 vezes, tendo subido 
de R$62 bilhões para R$1,6 trilhão, enquanto 
a dívida externa aumentou 80%, de US$148 
bilhões para US$267 bilhões. A soma destas 
duas dívidas (R$2,2 trilhões) representa nada 
menos que 80% do PIB brasileiro (tudo que o 
País produz em um ano), e sobre a maior parte 
dela incidem taxas de juros altíssimas, muito 
maiores que as pagas pelos países ricos.

Com as taxas de juros mais altas do 
mundo, o Brasil destina anualmente cerca de 
30% do Orçamento Federal para o pagamen-
to dos juros, encargos e amortizações desses 
compromissos. Caso consideremos também a 
chamada rolagem, ou seja, o pagamento de 
amortizações por meio da emissão de novos 
títulos, o percentual do orçamento comprome-
tido com a dívida sobe para 50%. Isso implicou 
o comprometimento de cerca de R$282 bilhões 
em 2008 (mesmo sem computar a rolagem), 
destinados aos detentores dos papeis. É um 
dinheiro que não entra na esfera produtiva, não 
movimenta a economia, não gera riqueza ou 
desenvolvimento. Destina-se principalmente ao 
setor financeiro privado e grandes especulado-
res privilegiados, no Brasil e no exterior.

Os compromissos da dívida têm total 
prioridade sobre quaisquer outros. Enquanto 
a dívida leva metade do orçamento federal, 
a saúde, por exemplo, fica com menos de 
5%, a educação com menos de 3% e a refor-
ma agrária com menos de 0,3%. Assim, são 
constantes os cortes em serviços essenciais, 
como saúde, educação, segurança e trans-

portes, entre outros, para garantir as metas 
de superávit primário, destinadas à garantia 
do pagamento dos títulos públicos. Estes são 
sempre intocáveis, mesmo em época de crise 
e queda na arrecadação, quando o Governo 
suspende concursos públicos, ameaça não 
pagar sequer os reajustes já acordados com 
o funcionalismo público e reduz fortemente as 
transferências a Estados e Municípios.

Em uma situação de crise aguda, quando 
o Estado mais precisa investir em garantias de 
emprego e renda para a população, manter tal 
política de juros e a prioridade aos especula-
dores representa algo nefasto para o País e 
para o povo brasileiro.

Esta conjuntura traz o perigo de uma 
nova crise da dívida nos países do Sul, sendo 
que instituições como a UNCTAD e o Relator 
Especial das Nações Unidas sobre Dívida e 
Direitos Humanos estão reivindicando a pos-
sibilidade de suspensão do pagamento de dí-
vidas para não prejudicar as obrigações dos 
Estados para com os povos e o meio ambiente. 
Por esta razão, é fundamental que se investi-
gue o endividamento por meio de auditorias, 
que possam demonstrar a ilegitimidade e a 
ilegalidade destas dívidas, como ocorrido no 
Equador. Este país mostrou que é possível 
realizar uma ampla e profunda auditoria, com 
participação social, que sustente decisões so-
beranas, como a decisão unilateral de anulação 
de grande parte da dívida com os bancos pri-
vados internacionais, processo este elogiado 
publicamente pelo representante da ONU.

No Brasil, a auditoria da dívida está pre-
vista na Constituição Federal, porém jamais foi 
realizada. A CPI da Dívida Pública, aprovada 
na Câmara dos Deputados em dezembro de 
2008, é um passo importante para a realiza-
ção desta auditoria, e representa instrumen-
to democrático decisivo para que se discuta 
a política monetária, para que se questionem 
as prioridades na área econômica e para que 
a opinião pública possa reivindicar mudanças 
radicais nessa orientação, garantindo assim 
que os recursos do povo brasileiro retornem ao 
mesmo através dos necessários investimentos 
nas políticas públicas.

Por esse motivo, nós, abaixo-assinados, 
apoiamos a imediata instalação da CPI da Dí-
vida Pública na Câmara dos Deputados, com 
a imediata indicação de seus membros por 
todos os partidos, uma ativa participação so-
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cial nas investigações e a ampla divulgação 
de seus trabalhos.”

Seguem-se as assinaturas de 65 entidades re-
gionais, nacionais e internacionais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Maria 
do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no último domingo, o Fantástico, da 
Rede Globo, iniciou a apresentação de uma série de 
reportagens, também exibidas pelo Jornal da Globo, 
com conteúdo absolutamente chocante. A série Me-
ninas do Brasil, dos jornalistas Francisco Regueira, 
Alberto Fernandez e Paulo Renato Soares, mostrou 
uma mãe, no interior do Pará, negociando a própria 
filha para exploração sexual.

Após 5 meses de investigação jornalística, os 
repórteres revelaram o caso ocorrido em Portel, uma 
cidade isolada na Baía de Marajó, que fica a 18 horas 
de barco de Belém. 

Os repórteres conversaram com um aliciador que 
os levou até a mãe de uma menina de 17 anos, pro-
prietária de um bar na cidade. Os repórteres simularam 
interesse em fazer um programa com a adolescente. 
A mãe dá o preço: 4 cervejas.

Obviamente que o programa não se consumou. 
Mas no dia seguinte, a reportagem voltou até a mãe e 
fez uma nova proposta. Dessa vez, para levar a menina 
embora com o suposto cliente. O preço estabelecido 
pela mãe foi de R$500,00.

É revoltante, mas não nos impressiona. Durante 
um ano, Sras. e Srs. Deputados, realizamos uma Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito, da qual tive a 
responsabilidade de ser a Relatora, que percorreu cada 
canto deste País acompanhando a forma monstruosa 
e organizada como este crime do aliciamento e da ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes ocorre.

No caso da cidade de Portel, se identifica um 
caso muito claro de miserabilidade, de empobrecimen-
to. Mas não é só isso que causa este crime. Há uma 
cultura muito forte na nossa sociedade de utilização 
do corpo, de exploração da sexualidade para se ob-
ter dinheiro.

Mas tanto durante a CPMI quanto agora, o crime 
sempre esbarra num obstáculo chamado impunidade. 
Isso porque a nossa legislação é atrasada, retrógrada 
e arcaica. Os crimes de violência sexual ainda são tra-
tados dentro do arcabouço dos crimes contra os cos-
tumes e não contra as pessoas. Foi por isso que uma 
das principais medidas da CPMI foi apresentar projetos 
de reformulação da legislação brasileira, em especial 

do Capítulo VI do Código Penal, atualizando os concei-
tos, endurecendo as penas e fechando o cerco a este 
crime tão brutal que destrói vidas e famílias. 

Realizei, em conjunto com a bancada feminina e 
com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, um tremendo esforço para 
votarmos essas matérias nesta Casa. Há um ano, em 
maio do ano passado, portanto, após muita discussão 
e um profundo debate, aprovamos os projetos nesta 
Casa. As propostas seguiram para o Senado, onde 
aguardam votação.

Quero, portanto, Sr. Presidente e colegas Parla-
mentares, parabenizar a Rede Globo pela realização 
desta série de reportagens, porque ela serve para 
revelar um dos tantos casos que ocorrem no nosso 
País. Mas espero, do fundo do meu coração, que estas 
matérias jornalísticas sirvam para nos indignar ainda 
mais, para provocar uma inquietude que leve os proje-
tos à votação do Senado. Conclamo os colegas Parla-
mentares a cobrarem dos Senadores, a cobrarem do 
Presidente José Sarney, a colocação dos projetos em 
pauta, em especial o PLS nº 253, de 2004.

Precisamos, sim, que este tema seja uma cons-
tante pedra no nosso sapato, que nos incomode, que 
seja desconfortável, para obrigar o Parlamento bra-
sileiro a fazer a sua parte. Lembremo-nos de que a 
nossa Constituição Federal, a Carta Magna brasileira, 
determina a proteção das crianças e dos adolescentes 
como responsabilidade coletiva da família, da socie-
dade e do Estado brasileiro. Todos estamos falhando. 
Vamos, portanto, transformar a revolta e a indignação 
em trabalho, em ação. Vamos fazer a nossa parte e 
oferecer uma legislação eficiente, que enfrente efetiva-
mente a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
As meninas e meninos do nosso País merecem essa 
atitude da nossa parte.

Sr. Presidente, esta série de reportagens sobre o 
tema violência, exploração sexual e tráfico de crianças 
foi mostrada pelo Jornal da Globo, pelo Fantástico e 
pelo Correio Braziliense.

Essa chaga, essa triste marca nacional não deve 
ser encarada senão pelo enfrentamento da impunidade 
em torno desse crime. Como vimos, a Casa votou os 
5 projetos de lei, oriundos da CPMI sobre o fim da ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, 
mas 4 deles, certamente, encontram-se em alguma 
gaveta do Senado Federal.

Isso é lamentável, porque enquanto não são vo-
tadas as matérias importantes, como as mudanças no 
Código Penal, continuaremos contribuindo no sentido 
da impunidade. 

Aqui na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente 
Deputado Nelson Marquezelli, votamos essas matérias 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26693 

– a mudança no Código Penal, a nova formulação de 
execução penal, inquéritos em que crianças vítimas de 
violência sexual são atendidas devidamente –, mas, 
lamentavelmente, no Senado Federal, 4 dessas ma-
térias não foram analisadas, não foram votadas. De 
fato, isso causa, de nossa parte, indignação, porque 
em cada município do interior do Brasil permanece a 
violência contra crianças e adolescentes.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Renato Molling.
O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, Deputa-
do Michel Temer, Sras. e Srs. Deputados, volto a esta 
tribuna para defender a tese da geração de empregos 
no setor curtidor brasileiro pela agregação de valor à 
produção e à exportação. Principalmente nesta época 
de crise é fundamental que a parceria entre os setores 
público e privado culmine com, no mínimo, a manuten-
ção dos postos de trabalho duramente conquistados.

A indústria curtidora brasileira vem, há algum 
tempo, apresentando resultados extraordinários para 
a economia nacional, evoluindo suas exportações de 
US$760 milhões, em 2000, para US$2,2 bilhões, em 
2007, e uma redução para US$1,88 bilhão, em 2008, 
resultado da crise internacional. Mesmo assim, a in-
dústria curtidora nacional participa com 12% da oferta 
mundial de couro e seu resultado contribuiu, em 2008, 
com 7% do saldo da balança comercial brasileira.

Esse aumento nas exportações de couro veio 
acompanhado da necessária agregação de valor, fruto 
de investimentos realizados pelo setor para a inserção 
competitiva no mercado internacional e também da im-
plantação do Imposto de Exportação incidente sobre 
couro wet blue, que passou a vigorar a partir de de-
zembro de 2000. O sucesso é palpável, pois em 2008 
os produtos de maior valor agregado (couros semiaca-
bados e acabados) representaram 64%, em volume, e 
77%, em dólares, nas exportações de couro.

Pois essa agregação de valor bem-sucedida, re-
sultado de investimentos do setor privado e do imposto 
de exportação, pode ser deteriorada, e até perdida, se 
o Governo Federal não mantiver o imposto de expor-
tação com alíquota de 9%.

Para uma avaliação séria, o Centro das Indús-
trias de Curtumes do Brasil – CICB realizou um estudo 
econométrico para analisar os efeitos da retirada do 
imposto em época de crise internacional, quando ocorre 
escassez de demanda, e a conclusão foi a seguinte.

Se o imposto for retirado haverá uma imediata 
redução no preço do couro wet blue brasileiro e, ato 
contínuo, como a demanda é inelástica, uma migração 
da demanda de couro de maior valor agregado para 

couro wet blue, cujo preço é significativamente menor. 
A análise de regressão mostrou que o resultado será 
uma redução nas exportações de couro do Brasil de 
cerca de US$108 milhões, em 2009, representando 
uma perda de 10% no total das exportações de couro, 
resultado exclusivo de medida adotada pelo Governo 
Federal em época de crise. 

Essa alteração na demanda provocará uma re-
dução de 1.300 postos de trabalho no setor, pois se 
necessita de menor quantidade de mão de obra para 
produzir couro wet blue do que para produzir couros 
de maior valor agregado.

Sras. e Srs. Parlamentares, a redução na geração 
de divisas e nos postos de trabalho será consequência 
exclusiva de decisão do Governo em época de crise 
aguda. Como pode o Governo tomar decisão tão para-
doxal que vai na contramão de sua própria política?

Os estudos elaborados só demonstram o retroces-
so que ocorrerá, caso o Governo decida pela retirada 
do imposto de exportação. Para que o Governo decida 
corretamente é preciso que faça uma avaliação séria 
e criteriosa, com base técnica, sobre os resultados 
promovidos pelo imposto de exportação e as conse-
quências que sua retirada pode provocar. 

Finalizando e considerando que é claramente 
demonstrada a eficácia do imposto de exportação 
enquanto vigente e que sua retirada promoverá uma 
desnecessária queda nas exportações de couro e nos 
postos de trabalho do setor curtidor, a Frente Parlamen-
tar da Cadeia Produtiva do Couro solicita ao Governo 
Federal e, em especial, aos Ministros que compõem a 
Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, que mante-
nham o imposto de exportação incidente sobre couro 
wet blue, com alíquota de 9%, sob pena de destruir um 
processo evolutivo consistente de agregação de valor 
e, ao mesmo tempo, promover uma queda nas expor-
tações e um desnecessário desemprego em um setor 
com enorme potencial para a economia do País. 

Eram essas as minhas considerações. 
Muito obrigado.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em primeiro lugar, quero cumprimentar o 
Partido Progressista pela ação a que deu entrada, na 
segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal questio-
nando a decisão do Juiz Rafael Ferreira Pinto, da 16ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro.

O Juiz decidiu que o menino Sean Bianchi Gold-
man deveria ser entregue ao Consulado americano em 
24 horas, desconhecendo totalmente a possibilidade 
de essa criança se manifestar.
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Cumprimento o Ministro Marco Aurélio por ter 
acolhido a ação impetrada pelo PP e também o PP, 
pela iniciativa. 

Outro registro.
Às 15h de hoje será lançado uma campanha 

em homenagem ao dia 12 de junho, instituído como 
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O slo-
gan da campanha é Com Educação Nossas Crian-
ças Aprendem a Escrever um Novo Presente, Sem 
Trabalho Infantil. 

Nesse sentido, fazemos uma reflexão sobre a ne-
cessidade de termos escolas com horários ampliados 
para atender às crianças, meninos e meninas do País. 
E não o trabalho, aviltando-os e impedindo que eles 
sejam adultos competitivos, o que o mercado exige de 
todos os jovens de hoje. 

Saúdo os responsáveis pelo início dessa cam-
panha que correrá o Brasil inteiro. E que o Congresso 
continue fazendo sua parte, com políticas públicas pre-
ventivas que impeçam o trabalho precoce de crianças, 
futuros profissionais já aviltados em seus salários.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Marcelo 
Teixeira.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, amanhã, 
a Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC 
concederá a Medalha de Ordem do Mérito Industrial a 
4 industriais: Fernando Cirino Gurgel, Senador Tasso 
Jereissati, Jocely Dantas, bem como, in memoriam, 
a Pedro Philomeno Ferreira Gomes. 

Quero ainda saudar a cidade de Fortaleza por ter 
sido escolhida como uma das cidades sedes da Copa 
de 2014. Logo mais, na Comissão de Turismo e Des-
porto, juntamente com o Deputado José Rocha, aqui 
presente, e os demais membros da Comissão, vamos 
ouvir o Presidente do Sindicato da Arquitetura e da 
Engenharia – SINAENCO, sobre o planejamento das 
obras para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

O pessoal do SINAENCO apresentará à Comis-
são os problemas que temos de enfrentar, não ape-
nas em Fortaleza, mas em todo o País, para sediar a 
Copa de 2014.

Peço a V.Exa. que determine a divulgação do nos-
so pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com 

palavra, pela ordem, o Deputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no último domingo, os baianos, especialmente 

aqueles que compareceram ao estádio Barradão, em 
Salvador, foram premiados duplamente. 

O primeiro motivo de festa, por sinal histórico para 
o nosso Estado, foi o anúncio feito pela FIFA, no início 
da tarde, de que Salvador havia sido escolhida como 
uma das 12 cidades que serão subsedes da Copa do 
Mundo de 2014.

E, para fechar com chave de ouro esse dia históri-
co, o Esporte Clube Vitória brindou sua torcida com uma 
exibição de muita garra e determinação, que culminou 
com o gol decisivo do clube baiano no último minuto 
de jogo, confirmando a excelente campanha do único 
representante do Estado na Série A do Campeonato 
Brasileiro de Futebol.

Sr. Presidente, a escolha de Salvador como uma 
das subsedes da Copa de 2014 é o coroamento de in-
tenso trabalho que exigiu a união de esforços de homens 
públicos, dirigentes e profissionais do futebol, desportis-
tas e, notadamente, a apaixonada torcida baiana. 

Ofereço aqui o testemunho de quem participou 
diretamente dessa batalha para trazer a Copa para Sal-
vador. Lembro que o primeiro passo foi a mobilização 
nacional para o Brasil sediar a Copa de 2014. Venci-
da essa etapa, fui a inúmeras reuniões, seminários e 
audiências com autoridades do Estado e do Governo 
Federal, dirigentes do futebol nacional e internacional 
e membros do Congresso Nacional, entre outros.

Esse envolvimento me permitiu conhecer as pro-
postas das outras 16 candidatas a subsede. E, ao com-
pará-las com a de Salvador, não tive dúvida de que a 
Capital do meu Estado seria uma das escolhidas. Jus-
tamente por isso, preparamos uma grande festa no úl-
timo domingo, para que a torcida pudesse acompanhar 
no Barradão, ao vivo, o anúncio da FIFA, feito durante 
reunião do seu Comitê Executivo nas Bahamas.

Ao preparar tal comemoração, recebi inúmeras crí-
ticas, inclusive de setores da imprensa. Não dei crédito, 
porém, por saber que partiam de céticos e derrotados 
que, lamentavelmente, ainda não acreditam na capa-
cidade de organização e mobilização do povo baiano 
para realizar um evento de repercussão mundial. 

Lá, no Barradão, tive a enorme satisfação de re-
ceber milhares de torcedores, dirigentes e artistas de 
renome nacional, como a querida e apaixonada torce-
dora do Esporte Clube Vitória, Ivete Sangalo, o artista 
e cantor Tatau e diversas autoridades. Entre outros, 
estiveram presentes o Sr. Alcino Reis, Secretário de 
Futebol do Ministério do Esporte; o Sr. Rubens Lopes, 
Presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, 
e o Sr. Dagoberto Fernando dos Santos, representante 
do Clube dos 13.

A alegria e satisfação desse dia ficará eternizada 
nos corações de todos os presentes.
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Sr. Presidente, neste espaço exíguo do meu pro-
nunciamento é impossível discorrer sobre os inúme-
ros benefícios que a Copa de 2014 vai propiciar para 
Salvador e para a Bahia. Mesmo assim, faço questão 
de destacar os investimentos em infraestrutura, a con-
clusão do metrô, a construção de uma moderna arena 
esportiva, o reforço da segurança, as obras de urbani-
zação, a ampliação da rede hoteleira e o aumento do 
fluxo de turistas. Tudo isso representa mais desenvolvi-
mento, empregos e uma vitrine positiva para o Estado 
perante o Brasil e as demais nações.

Desportistas do Brasil e do mundo, a Bahia os 
espera com muita alegria e felicidade para o espetá-
culo da Copa de 2014 em Salvador!

Para concluir, quero me congratular com o Sr. Ri-
cardo Teixeira pelo grande trabalho que realiza à frente 
da CBF. Com certeza, ele vai proporcionar a realização 
de uma grande Copa em 2014, talvez a melhor de to-
das, para alegria dos esportistas e dos brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Carlos Zarattini. Logo 
após, falarão os Deputados Vanderlei Macris e Luiz 
Carreira.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
informar que encaminhamos à Comissão de Direitos 
Humanos reportagem publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, edição do último domingo. A partir daí, 
dessas entrevistas, ficou comprovado que durante 82 
dias a Favela de Paraisópolis foi ocupada pela Polícia 
Militar de São Paulo.

Foram constatados diversos abusos e até mesmo 
torturas contra os moradores. Uma ocupação arbitrária 
que, sob a justificativa de se combater o crime orga-
nizado, só aumentou a violência sobre trabalhadores 
e trabalhadoras. 

Isso fez com que inclusive ficasse evidenciado 
um divórcio entre os interesses da população e a forma 
de atuar da Polícia Militar de São Paulo. Vê-se que a 
Polícia Militar não respeita os direitos humanos, e que 
houve um aumento dos casos de crime, de assaltos e 
de roubos naquele Estado.

Por isso, quero deixar à Comissão de Direitos 
Humanos esse alerta e pedir que investiguem essa 
situação ocorrida na Favela de Paraisópolis, em São 
Paulo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Mui-

to bem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Vanderlei Macris. Logo 
após, falarão os Deputados Luiz Carreira e Simão 

Sessim. Em seguida, encerraremos o Pequeno Ex-
pediente.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de entrar no 
assunto que me traz à tribuna, quero dizer que muitas 
vezes o aumento do índice de criminalidade decorre 
do aumento do desemprego. Essa é uma questão de 
interesse do País e deve ser conduzida pelo Presidente 
da República e por seu Governo.

Dito isso, Sras. e Srs. Deputados, registro que, no 
último dia 1º de junho, o jornal O Liberal, do Municí-
pio de Americana, interior de São Paulo, comemorou 
mais um ano de sucesso em sua história. Agora, são 
57 anos de vida, de informações, de lutas e de amor 
pela notícia. Tudo estabelecido de modo que os anseios 
dos cidadãos sejam colocados acima dos interesses 
políticos e corporativos.

Durante todos estes anos, O Liberal publicou 
quase 13 mil edições. Esse trabalho foi conquistado 
com muito empenho e dedicação, uma vez que dificul-
dades não faltaram. 

O Liberal nasceu do idealismo visionário dos 
irmãos Romeu e Arnaldo Mantovani e Jessyr Bianco, 
que tinham o objetivo de fundar um jornal que não 
compactuasse com as informações dirigidas, um jor-
nalismo que tivesse autonomia, ou seja, um noticiário 
que levasse à população as notícias na íntegra, sem 
servir aos interesses de poucos. 

Coube a Jessyr Bianco, por mais de 5 décadas, 
manter essa trajetória de constantes conquistas, mar-
cando e construindo a história da imprensa america-
nense com um periódico voltado aos interesses da 
comunidade. 

De postura inabalável, o jornal enfrentou os anos 
da ditadura sem fraquejar. A batalha pela notícia foi 
dura, mas enfrentada com dignidade. Exemplo disso 
foi a atuação de Diógenes Gobbo, um colaborador de 
O Liberal que frequentou, por diversas vezes, as sa-
las dos militares. 

Nestes 57 anos, o jornal manteve a sua postura 
crítica, atenta, fiscalizadora, mas sem deixar de ressal-
tar as boas ideias, os bons projetos e as boas ações. 
O Liberal sempre buscou, mesmo na linha impressa, 
manter interatividade com o leitor, sempre abrindo es-
paços para que a comunicação fosse mútua. 

Hoje, com uma equipe competente e selecionada, 
O Liberal segue seu caminho de vitórias, oferecendo à 
população de Americana e região as mais importantes 
informações sobre as diversas editorias. 

Recentemente, o jornal inovou seu primeiro ca-
derno, ampliando o espaço para colunas e opiniões, 
o que vem a somar na cultura do leitor assíduo e que 
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busca ter ciência sobre a visão diversificada dos colu-
nistas sobre os fatos regionais. 

Portanto, por intermédio de Jessyr Bianco, ho-
mem competente e idealizador, cumprimento todos 
os editores, funcionários e colaboradores que fazem 
do jornal O Liberal um dos principais veículos de co-
municação do interior do Estado de São Paulo, Para-
béns pelo compromisso com a informação e com os 
americanenses.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARREIRA (DEM – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero informar a esta egrégia Casa sobre as 
comemorações, ocorridas em 30 de maio passado – e 
tive a honra de estar presente –, dos 160 anos da fun-
dação do Terreiro do Gantois, oportunidade em que se 
comemorou também os 7 anos de Mãe Carmem à frente 
da organização mais famosa do Candomblé, religião 
afro-brasileira muito significativa para a Bahia.

Originário da África, o Candomblé existe há milê-
nios e foi trazido ao Brasil pelos africanos escravizados, 
durante o período colonial, predominantemente no sé-
culo XIX. Em alguns terreiros de Candomblé ainda se 
percebe traços do sincretismo entre a religião africana 
e a católica. Isso é resultado de uma forma de defesa 
dos escravos, visando à preservação da sua religião 
e possibilitando o culto aos Orixás, o que era proibido 
pelos escravocratas. O Candomblé é hoje uma das mais 
poderosas forças de expressão da cultura negra na nos-
sa sociedade, e a Bahia, o Estado de maior referência 
dessa força cultural. E foi exatamente na Bahia que foi 
fundado o Terreiro do Gantois e onde foi imortalizada 
a saudosa Mãe Menininha do Gantois.

A história do Terreiro do Gantois origina-se da 
corajosa atitude de senhoras escravas libertas da Ir-
mandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que vieram 
a fundar o Ilê Axé Airá Intilé, no Bairro da Barroquinha, 
em Salvador, de onde saiu, pelos idos de 1848, Maria 
Júlia da Conceição Nazaré, bisavó de Mãe Menininha 
do Gantois, que fundou o Terreiro do Gantois (Ilé Iyá 
Omi Axé Iyamassé). 

Com a morte de Mãe Júlia, sucederam-na no 
terreiro Pulquéria Nazaré e Maria dos Prazeres, res-
pectivamente, tia-avó e mãe de Maria Escolástica da 
Conceição Nazaré, Mãe Menininha do Gantois, nascida 
em 10 de fevereiro de 1894, neta de escravos nigerianos 
e batizada na Igreja Católica, embora fosse iniciada no 
Candomblé desde os 8 meses de idade, o que a levou 
a uma convivência, desde muito pequena, com os ritu-
ais dessa religião. O apelido de Menininha serviu-lhe 
para que ficasse conhecida, para a eternidade, como a 
maior e mais respeitável Iyalorixá que viveu no século 
XX e deixou grande legado para a história.

Mãe Menininha conseguiu para o Candomblé 
maior respeito e aceitação por outras religiões e pelo 
Poder Público – que, então, perseguia e condenava os 
praticantes dos rituais –, graças à forma com que se 
portava: digna e fiel aos princípios da religião que diri-
gia, sem ser radical. Também é mérito seu a abertura 
de portas para integrantes de outros cultos religiosos, 
sem, com isto, permitir que o culto e os rituais se trans-
formassem em exploração folclórica e/ou turística. 

Era exemplo de vitalidade e amor, sempre conci-
liando as atividades religiosas com o cuidado que dis-
pensava à família, sem esquecer os tantos que procura-
vam o seu apoio. Além das duas filhas biológicas, criou 
muitos filhos que o mundo lhe entregou para cuidar. 
Sem se preocupar com o retorno financeiro, sempre 
combateu a relação mercenária, argumentando que: 
“Axé não se vende”.

Por sua solidariedade, sabedoria, bondade e ener-
gia, Mãe Menininha do Gantois é um mito da história 
do Candomblé no Brasil. Inúmeras foram, e ainda são, 
as justas homenagens prestadas a esta Iyalorixá, que 
soube levar a cultura dos seus antepassados para o 
mundo inteiro, sempre preocupada em “fazer o bem 
sem olhar a quem”. 

Mãe Menininha presidiu o Terreiro do Gantois de 
1926 a 1986, quando veio a falecer. Por tudo isto, é que 
Mãe Menininha do Gantois, que nos deixou há quase 
23 anos, continua viva na nossa memória, como uma 
mulher que esteve muito adiante do seu tempo.

Após sua morte, foi sucedida por sua filha Cleuza 
Millet, até 1998 e, depois, por Carmen Oliveira da Silva, 
também filha biológica de Mãe Menininha do Gantois 
e que, atualmente, dirige o Ilê Iyá Omi Axé Iyamassé, 
o mais famoso e respeitado do País, que se destaca 
não só pela sua história de lutas e religiosidade, mas 
também pelos filhos ilustres que o frequentaram e o 
frequentam – artistas, escritores, políticos, intelectu-
ais e outros. 

Outra preciosidade do Terreiro do Gantois é o 
Memorial Mãe Menininha do Gantois, que conserva o 
seu acervo – mobiliário, vestimentas, objetos de uso 
pessoal, obras de arte, honrarias e condecorações, 
ferramentas e contas de Orixás. Por tudo isso, o Terrei-
ro do Gantois foi tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão do Minis-
tério da Cultura, em 14 de dezembro de 2002.

Assim como o Terreiro do Gantois, o Memorial é 
mantido pela Associação de São Jorge Ebé Oxossi, 
entidade sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social de Salvador (CMASS) e 
no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
declarada de utilidade pública municipal, estadual e 
federal. A Diretoria da Associação de São Jorge Ebé 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26697 

Oxossi foi presidida pela Iyalorixá Carmen Oliveira da 
Silva, de setembro de 2002, quando foi reestruturada, 
até março de 2009. Atualmente, a Presidenta da As-
sociação é a Iyakekerê Ângela Maria Oliveira da Silva 
Ferreira, filha biológica de Mãe Carmen.

Constitui objetivo e meta da Associação assegurar 
à população carente, principalmente da área circunvi-
zinha ao Terreiro do Gantois, condições de vida com 
qualidade, com prioridade para a saúde e a educação. 
Várias têm sido as ações desenvolvidas nessas áre-
as, a exemplo da distribuição mensal de mais de 200 
cestas básicas. Oferece ainda a associação cursos 
de bordado, costura de roupas africanas, toques de 
atabaques, culinária e penteados africanos e ainda 
ações na área de higiene e saúde, controle de glice-
mia e hipertensão, vacinação de crianças e adultos, 
como também de cães e gatos, e exames referentes 
à saúde da mulher, em parcerias estabelecidas com 
o Poder Público e entidades privadas.

A área circunvizinha ao Gantois é bastante ca-
rente, e as ações já referidas são bem recepcionadas 
pela população, sendo ainda necessária a implantação 
de outras ações, de modo a suprir essa carência. Para 
tanto, seria necessário arrecadar fundos, estabelecer 
mais parcerias e convênios e contar com maior núme-
ro de voluntários, de forma a manter as obras sociais 
e outras a serem implantadas, com a realização dos 
atendimentos e cursos já existentes, e de outras ações 
como de saúde pública e atendimento médico preven-
tivo e curativo, especialmente para crianças, gestantes 
e idosos carentes da comunidade circunvizinha para, 
assim, atender, mais amplamente, a um dos objetivos 
principais da Associação de São Jorge Ebé Oxossi.

Sr. Presidente, a atuação de Mãe Carmen tem 
sido decisiva para manter o Terreiro do Gantois com 
o respeito público que sempre mereceu, ante a sua 
preocupação em resgatar, preservar e perpetuar o 
culto e manter a força do Axé, mantendo a tradição 
africana legada por seus ancestrais, com o cuidado 
de não desvirtuar a essência dessa religião tão pura 
e importante. Graças a tudo isto, o Terreiro do Gantois 
continua sendo referência de respeito e sabedoria, um 
exemplo de como é possível manter a força e a tradi-
ção, utilizando-se da boa vontade, da verdade e dos 
valores do bem. 

Como se não bastasse, Mãe Carmen teve impor-
tância determinante para a reestruturação da Asso-
ciação de São Jorge Ebé Oxossi, que, embora tenha 
sido criada em 1849, segundo o registro histórico, não 
desempenhava formalmente aquele que deveria ser o 
seu papel há mais de um século. 

Desde que assumiu como Iyalorixá do Terreiro 
do Gantois, em 30 de maio de 2002, Mãe Carmen 

priorizou como metas a manutenção da tradição nos 
rituais de Axé do Terreiro do Gantois, observados os 
ensinamentos dos ancestrais africanos para o culto 
do Candomblé, como também, do ponto de vista civil, 
a reorganização da associação, a elaboração de es-
tatuto adequado à legislação e a eleição da Diretoria-
Executiva e do Conselho Fiscal, tudo de forma legal e 
bastante democrática. Sem dúvida, esses são traços 
da personalidade de Mãe Carmen.

Mãe Carmen teve primorosa formação educa-
cional para sua época e condições financeiras, o que 
lhe permitiu, ao buscar a sua independência profis-
sional, conquistar, no Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, o cargo de Tesoureira, no qual permaneceu 
por até se aposentar e foi e continua a ser referência 
e exemplo para os que, naquele órgão, buscam sua 
opção de trabalho. 

Dedicadíssima às filhas, netos e bisneta, encontra 
ela tempo e motivação para se dedicar às centenas de 
filhos de santo do Terreiro do Gantois, como se mãe 
de todos fosse de fato. Aos seus filhos de santo, sem-
pre orienta, aconselha, instrui, ensina e dá lições de 
vida, visando aprimorar sua educação para a vida e 
para o Axé. Por tudo isto, é ela merecedora de enor-
me gratidão e reconhecimento de todos os iniciados 
no Terreiro do Gantois. 

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, tenho a honra de passar à Mesa requerimento de 
louvor em comemoração aos 160 anos de fundação do 
Terreiro do Gantois, além de uma homenagem espe-
cial à Mãe Carmen, que tanto tem contribuído para a 
manutenção do respeito público e da credibilidade que 
o Terreiro do Gantois conquistou ao longo dos anos, 
tanto no aspecto religioso quanto no aspecto civil, 
neutralizando, sobremaneira, a visão preconceituosa 
a que, ao longo dos séculos XIX e XX, sujeitou-se o 
Candomblé na nossa sociedade. 

Peço, portanto, a meus nobres pares, a apro-
vação desse requerimento, pois é uma homenagem 
justa e merecida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero registrar uma notícia 
muito animadora para todos nós que moramos na Bai-
xada Fluminense. Falo do início da abertura de cerca 
de 20 quilômetros de terraplanagem da futura pista do 
Arco Rodoviário Metropolitano, principal obra viária do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Graças a Deus, o Governo Federal conseguiu 
transpor vários entraves, especialmente de licença 
ambiental, que estavam retardando de certo modo a 
consolidação na prática do projeto. 
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Como já é de conhecimento público, o Arco Ro-
doviário Metropolitano do Rio de Janeiro ligará o novo 
Complexo Petroquímico da PETROBRAS, em Itaboraí, 
ao Porto de Itaguaí, passando pela Baixada Fluminen-
se, ligando ainda a Rodovia Presidente Dutra – princi-
pal corredor de escoamento da economia do País – à 
Rodovia Federal Washington Luiz e à BR-101.

Os 71 quilômetros de extensão do Arco Rodoviário 
Metropolitano do Rio de Janeiro que cortam a Baixada 
Fluminense, em pista dupla, vão custar cerca de 80 
milhões de reais, devendo estar concluídos até final do 
ano de 2010. Como bem lembrou o Vice-Governador 
Luiz Fernando Pezão, muita coisa mudou no projeto 
original do Arco Metropolitano, visto que o Governo do 
Estado precisou adaptar o projeto às novas exigências, 
mas felizmente a obra começa a deslanchar rumo ao 
desenvolvimento e progresso da região da Baixada 
Fluminense, que, com muito orgulho, representamos 
nesta Casa do Povo.

Outra boa notícia, Sr. Presidente, dá conta de 
que a ligação da Via Light – que corta os Municípios 
de Nova Iguaçu, Mesquita e São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense, com a Avenida Brasil, na capi-
tal fluminense – também está saindo da gaveta para 
tornar-se realidade. A proposta, segundo fomos in-
formados neste final de semana, já foi definida pela 
Secretaria Estadual de Obras e já está em fase de 
definição de custo. A novidade, neste caso, é a mu-
dança de seu traçado, que prevê uma nova pista de 
cerca de 3 quilômetros, unindo a Via Light à Avenida 
Brasil, com 2 túneis.

O Governador Sérgio Cabral tem também a in-
tenção de incluir a obra no PAC da Mobilidade Urbana, 
a ser anunciado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, após definição do Rio de Janeiro como uma das 
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. 
Pelo novo projeto, a pista da Via Light vai encontrar a 
Avenida Brasil na altura do bairro carioca de Guada-
lupe, sempre usando terras por baixo das linhas de 
transmissão da Light. Até porque, segundo explicou o 
subsecretário de Obras, Sr. Vicente Loureiro, o novo 
traçado é bem melhor que o traçado anterior da nova 
pista, deixando de passar pela estrada Rio do Pau, 
que já está sobrecarregada.

A estimativa, Sr. Presidente, é que a ligação da 
Via Light até a Avenida Brasil terá um custo em torno 
de 200 milhões de reais, recursos que o Governador 
Sérgio Cabral está solicitando ao Presidente Lula. Com 
isso, a Via Light, que tem um fluxo/dia de cerca de 15 
mil carros, passará a absorver um trânsito envolvendo 
aproximadamente 35 mil veículos. Por fim, a execução 
das obras de extensão da Via Light, vai possibilitar a 
melhoria do fluxo da Baixada Fluminense, reduzindo 

substancialmente os engarrafamentos na Avenida Bra-
sil e na Rodovia Presidente Dutra, além de contribuir 
também para o desenvolvimento da região.

Isto posto, Sr. Presidente, resta-me agradecer de 
público o empenho do Governador Sérgio Cabral e do 
Presidente Lula, que não têm medido esforços no sen-
tido de levar para a Baixada Fluminense os recursos 
que poderão ajudar a mudar a qualidade de vida de 
cerca de 4 milhões de pessoas que clamam por um 
mundo melhor e mais justo para todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – 

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Luis Carlos 
Heinze.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero apenas informar que, amanhã, 
na cidade de Santiago, no Vale do Jaguari, inúmeros 
Prefeitos, juntamente com sindicatos patronais e dos 
trabalhadores, cooperativas e lideranças do comércio, 
vão se reunir para um protesto contra a falta de recur-
sos para as Prefeituras, em decorrência da redução 
do FPM. 

Na oportunidade, serão tratados também a situ-
ação da seca e a dívida dos produtores rurais. Esse 
manifesto vai ser liderado pelo Prefeito Júlio Ruivo e 
demais Prefeitos daquela região.

À tarde, haverá uma reunião com várias Prefei-
turas, juntamente com produtores rurais, na cidade de 
Quinze de Novembro, quando vamos abordar assun-
to extremamente importante e que diz respeito à Lei 
Ambiental, um tema muito preocupante para aquela 
região. 

Portanto, essa reunião ocorrerá amanhã, na par-
te da tarde, no Município de Quinze de Novembro, no 
Rio Grande do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra à nobre Deputada Angela Portela, no 
período do Pequeno Expediente, por 5 minutos.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Nelson 
Marquezelli, Sras. e Srs. Deputados, um dos grandes 
dilemas das políticas econômicas e sociais ao longo 
dos tempos foi trazer para a legalidade os trabalhado-
res informais, principalmente os empreendedores que 
atuam na chamada economia subterrânea.

Dentro de um mês, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Brasil começa a dar um grande passo 
para trazer para a proteção do Estado cerca de 10 mi-
lhões de microempreendedores individuais, categoria 
em que podem ser incluídos os trabalhadores de salões 
de beleza, lavanderias, lava jato, reparação, instalação 
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e manutenção, chaveiros, encanadores, borracheiros, 
entre tantas outras profissões que hoje são responsá-
veis por uma parcela importante do PIB, e que não têm 
qualquer tipo de cobertura previdenciária.

Os empresários individuais que forem optantes 
do SIMPLES nacional e que auferem renda de até 36 
mil reais por ano poderão contribuir com R$51,15 para 
o INSS, R$1,00 de ICMS e R$5,00 de ISS. Com isso, 
passam a ter acesso imediato a benefícios previden-
ciários, como o auxílio-acidente, pensão por morte e 
auxílio-reclusão. A partir do décimo mês de contribui-
ção, as mulheres se tornam aptas a receber o salário 
maternidade e, após o 12º, todos adquirem o direito a 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 

Também com essa contribuição quase simbólica 
os empresários individuais passam a ter direito à apo-
sentadoria por idade e aposentadoria especial assim 
que completarem 180 contribuições mensais.

Todos sabemos, Sr. Presidente, da importância 
que tem a Previdência Social para a distribuição da 
renda no Brasil, principalmente nos pequenos municí-
pios onde as aposentadorias e pensões representam 
mais que os repasses do FPM. 

Ao facilitar o acesso dos empreendedores in-
dividuais ao sistema previdenciário, o Governo está 
criando talvez o maior programa de inclusão social e 
econômica do Brasil. 

Paralelamente à implantação do MEI, o Governo 
Federal fará uma ampla campanha sob o lema Vale a 
Pena Ser Legal. 

Essa campanha é importante para esclarecer a 
população e convencer os milhões de trabalhadores 
informais a buscarem a proteção do Estado, asseguran-
do-lhes assim o amparo da Previdência Social quando 
atingirem a idade da aposentadoria.

Essa medida do Governo Lula é ainda mais re-
levante quando sabemos que o Brasil busca alterna-
tiva para enfrentar a crise internacional. Trazer para a 
formalidade 10 milhões de trabalhadores e assegu-
rar-lhes direitos previdenciários pode representar um 
grande salto em direção ao fim da desigualdade que 
tanto nos angustia.

Na certeza de que os microempreendedores en-
tenderão a importância desse programa, faço votos de 
que todos procurem aderir a ele, em benefício próprio 
e de toda a sociedade. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Germano Bonow. 
Em seguida, aos Deputados Marcelo Almeida e Ro-
berto Britto. 

O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em sua edição de ontem, o jornal Zero Hora 
publicou artigo do escritor Moacyr Scliar sobre o pro-
blema da saúde mental no Rio Grande do Sul e a 
questão das drogas. 

Conversei com o escritor sobre o assunto neste 
fim de semana, oportunidade em que ele me alertou 
sobre reportagem da revista Época, edição que trou-
xe na capa uma fotografia de Ferreira Gullar. Em seu 
depoimento, disse Ferreira Gullar: “Dói ter de internar 
um filho. Às vezes não há outro jeito”. Na parte interna, 
há uma reportagem com a pedagoga Heloísa Berga-
mo que fala da filha, Jaqueline, que era bipolar. A mãe 
não conseguiu internar a menina em São Paulo. Aos 
14 anos, ela se atirou da janela. Aos 14 anos!

Hoje de manhã, na Comissão de Seguridade 
Social e Família, a Deputada Rita Camata solicitou 
a realização de uma audiência pública para abordar 
a questão das drogas na infância e na juventude. Na 
semana passada, fizemos uma visita à Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD. Fomos 
recebidos pelo General Uchôa, Secretário Nacional, 
e pela Dra. Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, 
Diretora de Prevenção e Tratamento. Pudemos ver di-
versos quadros, de 80 a 90, explicitando a legislação, 
a política brasileira para as drogas e os gastos que 
vêm sendo feitos no País.

Há um gasto expressivo no que diz respeito ao 
Fundo Nacional Antidrogas, que recolhe recursos oriun-
dos de traficantes para pagar parte das despesas do 
trabalho feito pelo País nessa área. Ainda para enfren-
tar o problema dos drogaditos, o Ministério da Justiça 
aporta mensalmente de R$10 milhões a R$12 milhões 
e também contribuem o Ministério da Educação, que 
gasta cerca de R$3 milhões reais; a Embaixada ame-
ricana, que entra com alguns milhares de dólares, e a 
Embaixada portuguesa.

Cabe uma pergunta: quanto o Ministério da Saú-
de gasta para enfrentar o problema dessa verdadeira 
epidemia?

A propósito, disse o Secretário de Saúde do Rio 
Grande do Sul, Osmar Terra, por intermédio dos meios 
de comunicação – e em edição do Correio Braziliense 
desta semana há uma declaração dele a respeito –, que 
o problema causado pela epidemia do crack é maior do 
que o da febre amarela ou o da dengue no Estado. Muito 
maior!

Pois bem. O Ministério da Saúde não emprega 
sequer 1 real na Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, segundo informação da SENAD, que transmiti 
aos colegas na reunião da Comissão de Seguridade 
Social hoje de manhã.
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Está, então, corretíssima a Deputada Rita Ca-
mata ao requerer a realização de audiência pública 
para tratar dessa questão das drogas entre crianças 
e adolescentes.

Simultaneamente, além dessa reportagem da revis-
ta Época, há mais duas grandes abordagens do problema 
de saúde mental. Uma é do Correio Braziliense, que, 
em uma série de reportagens, com seriedade e profun-
didade, analisa a política de saúde mental do País.

A outra é do jornal Zero Hora, do meu Estado, 
que novamente – já fez várias reportagens no ano pas-
sado – trata do assunto em matéria intitulada Mutirão 
contra a pedra da morte; mutirão contra as drogas. O 
jornal, a TV e o rádio vêm batendo permanentemente 
nessa tecla no Rio Grande do Sul.

Faço mais uma vez, concluindo este rápido pro-
nunciamento, um alerta: é preciso revisar a política de 
saúde mental do País. É preciso que o Ministério da 
Saúde entenda que o problema das drogas também é 
responsabilidade da saúde pública. É um crime o que 
se está fazendo com o doente mental neste País! É 
preciso revisar essa política com urgência.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB – PR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vou usar estes 5 minutos para falar sobre 
assunto já recorrente na Casa, embora cada Parlamen-
tar tenha sobre ele uma posição: a reforma política, 
tema cuja abordagem sempre me deixa inseguro. 

Agradeço à Deputada Luiza Erundina, a quem es-
cutei muito, assim como aos Deputados Miro Teixeira, 
Ibsen Pinheiro e Angelo Vanhoni, a presença.

Às vezes, temos uma visão grande e outra pe-
quena; uma visão de águia e outra de galinha. Sempre 
acreditei que a lista fechada fosse a melhor solução e 
sempre a defendi. Quando falaram sobre financiamen-
to público exclusivo, pensei que isso acabaria com a 
prática de caixa 2. Com isso, ficaria mais fácil um ci-
dadão comum ou um universitário chegarem ao Con-
gresso, uma vez que todos teriam a mesma quantia 
em dinheiro, um carro parecido, com a mesma quota 
para combustível.

Fui discutindo o assunto no Parlamento, escu-
tando alguns professores sobre lista fechada e finan-
ciamento exclusivo, e comecei a me deparar com uma 
pergunta: em que local o PMDB do Paraná, do qual 
faço parte, me colocaria, se na parte de baixo ou se 
lá em cima, na lista?

Pergunto, nobres colegas: a reforma política não 
se destina a oxigenar o Congresso Nacional? No úl-
timo pleito, foram eleitos 250 Deputados novos, pes-
soas que, como eu, aqui chegaram pela primeira vez. 
Isso significa que metade dos membros da Legisla-

tura anterior foi embora. E essa mudança na Casa é 
resultante do trabalho da mídia ou da escolha pessoal 
dos eleitores.

Será que o mais importante não seria discutir 
algo de que pouco se fala, o voto facultativo? Será 
que a democracia, de fato, não seria dar ao cidadão 
a liberdade de escolher votar ou não? Eu tenho o di-
reito de gostar de algum assunto e de não gostar de 
outro. Por que será que apenas 24 países exercem o 
voto obrigatório? Por que em 250 não se é obrigado a 
votar, principalmente naqueles que têm a democracia 
consolidada, madura, onde as pessoas sabem o que 
ela significa? E, dos 24 países em que o voto é obri-
gatório, 13 estão na América Latina.

Como dizia Norberto Bobbio, grande político e 
pensador italiano, em relação a determinados assun-
tos, não se pode estar nem na Direita nem na Esquer-
da. O certo é estar no meio e um passo para a frente. 
Assim, pode-se ficar blindado contra qualquer pensa-
mento político.

Então, faço essa reflexão sobre o que devemos 
discutir na reforma política. É preciso verificar se a refor-
ma é para melhorar ou para piorar o atual sistema.

Hoje há duas grandes discussões sobre reforma 
política. Fico cada dia mais em dúvida, mas o posicio-
namento é este: vamos discutir o voto facultativo. Há, 
tramitando na Casa, 16 proposições de plebiscito para 
saber o que a população pensa disso.

Quero também, neste momento, parabenizar o 
Presidente Michel Temer. 

Ontem, quando discutíamos a Medida Provisória 
nº 460, de 2009, eu estava ali, estudando a matéria 
e percebi que no projeto de lei de conversão havia 
muitos pontos que não tinham nada a ver com o que 
estávamos discutindo. Eu, que estou no primeiro man-
dato, pensei: não é possível! Será que não sei mais o 
que estou votando? E fui me perdendo. Perguntei ao 
Deputado Fernando Coruja o que era aquele projeto 
de lei de conversão e a que horas o Deputado André 
Vargas havia lido o seu relatório.

Naquele momento de inquietude minha, quando 
estava sentado ao lado do Deputado Fernando Coruja, 
ouvi o Presidente Michel Temer dizer que deveríamos 
votar a medida provisória sem penduricalhos, sem a 
inserção de outros assuntos, sem perder o foco do 
objeto da medida provisória. Isso porque acrescen-
tam tantas emendas, tantas mudanças, que a medida 
provisória perde sua característica, sua identidade, 
perde o seu CPF.

Então, agradecendo a todos esta oportunidade, 
quero deixar para a reflexão da Casa a necessidade 
de discutirmos o real objetivo da reforma política e, 
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definitivamente, a conveniência do voto facultativo em 
nosso País.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Mui-

to bem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Edigar Mão Branca
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Sem 

revisão do orador.) – Boa tarde a todos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicio mi-

nhas palavras com um poema de Augusto dos Anjos 
intitulado A Árvore da Serra:

“As árvores, meu filho, não têm alma!
E esta árvore me serve de empecilho...
É preciso cortá-la, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!
– Meu pai, por que sua ira não se acal-

ma?! 
Não vê que em tudo existe o mesmo 

brilho?! 
deus pôs almas nos cedros... no jun-

quilho... 
esta árvore, meu pai, possui 

minh’alma!...
“Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa:
‘Não mate a árvore, pai, para que eu 

viva!’
E quando a árvore, olhando a pátria serra,
Caiu aos golpes do machado bronco,
O moço triste se abraçou com o tronco
E nunca mais se levantou da terra!”

Por sua vez, Adauto Queiroz, poeta da minha 
terra, diz: 

“O pior lixo do mundo é o lixo humano. 
Porém, pode ser reciclável. 
Caso isso não aconteça, graças a Deus, 

o lixo humano é biodegradável”.

Sr. Presidente, nesta sexta-feira, dia 5, comemora-
se mundialmente o Dia do Meio Ambiente, data insti-
tuída pela ONU em 1972, com o objetivo de garantir 
que o mundo debata as questões ambientais, questões 
que dizem respeito à vida no planeta e à forma como 
a humanidade se portará diante disso. 

O Partido Verde já faz essa discussão há mais 
de 3 décadas. Quando ninguém falava disso, o PV 
surgiu na Austrália, estendeu-se para a Europa e, em 
1986, chegou ao Brasil. Hoje, todo o mundo fala de 
meio ambiente – virou moda –, mas quem realmente 
se preocupou, com antecedência, com as florestas e 
os rios foi o Partido Verde. 

Quantas árvores estão caindo enquanto faço este 
discurso? Quantas caem enquanto tomamos café da 
manhã na Frente Parlamentar Ambientalista? Quantas 
toneladas de esgotos e de lixo são jogadas em nossos 
rios, enquanto temos uma reunião com o Ministro do 
Meio Ambiente? Enfim, problemas não nos faltam. E é 
simples perceber que todos têm viés ambiental graças 
à transversalidade que o tema demanda. Mas o tempo 
de resposta tem sido muito lento. 

Os rios estão cada vez mais poluídos com o lan-
çamento de esgotos, sem tratamento algum. O que 
poderia se tornar insumo para a agricultura – a reuti-
lização do esgoto tratado para diversos fins – é visto 
apenas como problema a ser escondido debaixo do 
tapete ou lançado nos rios e no mar. 

A falta de água potável é a segunda causa de 
morte de crianças menores de 5 anos no mundo: 4.200 
crianças falecem a cada dia por doenças provocadas 
por essa carência, segundo dados do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância – UNICEF. 

Quem chega ao Aeroporto de Salvador, a bela 
Capital e cartão postal da Bahia, depara-se com um 
lindo bambuzal, que, na verdade, esconde valas ne-
gras de esgoto. O sudoeste baiano é assolado pelas 
carvoarias clandestinas que usam mão de obra infantil 
para abastecer os fornos das grandes usinas mineiras 
de aço, onde ardem as nossas florestas.

No sul do meu Estado, Porto Seguro, o deserto 
verde impera sob as regras do desenvolvimento que 
anula a biodiversidade local, com seus quilômetros 
intermináveis de eucaliptos que sugam os recursos 
hídricos e saciarão as grandes multinacionais de ce-
lulose, empresas que desrespeitam as práticas sociais 
e seguem à margem de nossas leis ambientais.

As praias deste País, como disse Raul Seixas, 
estão sendo loteadas cotidianamente, tirando do povo 
uma das poucas opções de lazer gratuito. 

Por que não conseguimos alterar essa rota de 
desenvolvimento predatório, sair dos discursos e ir à 
pratica? Ao primeiro sinal de crise econômica e possi-
bilidade de mudanças do modelo de desenvolvimento e 
consumo, já claramente esgotados, governos mundiais 
incentivam o consumo como remédio para sanar os 
problemas da economia. Reduz-se imposto de carros 
e geladeiras, mas não se incentivam a produção de 
bicicletas e a redução no consumo de energia.

E esse é o nosso papel. Esse é o papel do Par-
tido Verde. Mundialmente, lutamos a favor de um ou-
tro modelo, de uma outra forma de fazer a vida das 
pessoas melhor, com a tranquilidade de que nossos 
filhos poderão viver em um mundo melhor que o nos-
so, um mundo que, honestamente, temos destruído 
cotidianamente.
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Essa é nossa mensagem especialmente para a 
próxima sexta-feira. Que essa reflexão não fique só para 
sexta-feira, pois todo dia é dia do meio ambiente. 

Muito obrigado a todos. 
O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB – 

PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para trazer 
um relato da crise vivida por um dos mais importantes 
segmentos do agronegócio brasileiro. Trata-se da nos-
sa suinocultura, que mostrou um bom desempenho na 
presente década. A produção desse setor cresceu em 
decorrência de novos investimentos e da incorporação 
de tecnologia, resultando em ganhos em eficiência e 
em aumento de produtividade. Como consequência, a 
suinocultura apresentou expansão nos resultados da 
balança comercial, geração de empregos e de ren-
da no mercado interno. Por outro lado, as crescentes 
exigências relacionadas às questões sanitárias e am-
bientais, principalmente do mercado externo, resulta-
ram em aumento de custo e redução da margem de 
lucro na atividade. 

No período de 2001 a 2008, a produção nacional, 
segundo dados da Companhia Nacional de Abasteci-
mento – CONAB, aumentou 17% e atingiu no último 
ano 38 milhões de cabeças. Já a balança comercial ex-
pandiu 90%, com exportações anuais que superam 600 
mil toneladas de carne suína/equivalente carcaça. 

Registro aqui que no primeiro quadrimestre deste 
ano, de janeiro a abril, a receita com as exportações 
foi de 377 milhões de dólares em comparação com o 
do mesmo período do ano anterior, o que representa 
uma redução de 4%, mesmo havendo um crescimen-
to de 18% no volume exportado, de 160 mil ante as 
189 mil toneladas.

Apesar de a suinocultura no Brasil estar crescen-
do, ela enfrenta, periodicamente, problemas conjuntu-
rais de mercado. Em alguns momentos, os suinoculto-
res sofrem com a retração dos preços por excesso de 
oferta. Em outras ocasiões, eles penam pela limitação 
de demanda (por redução deliberada na importação de 
alguns países, como no caso da Rússia e do Merca-
do Comum Europeu, que para isso alegam questões 
sanitárias). A suinocultura brasileira enfrentou sérias 
crises de mercado. A última foi em 2006 e terminou 
em julho de 2007. Mesmo assim, ela sobreviveu he-
roicamente e continuou sua trajetória combativa e de 
crescimento.

Até setembro de 2008, passados apenas 1 ano e 
3 meses da última crise, o mercado brasileiro de carne 
suína parecia navegar num mar de tranquilidade e fazia 
projeções otimistas para o futuro. Qual o quê. Subme-
tido à conjuntura mundial, em colapso, a suinocultura 
nacional entra em nova crise econômica e está trava-

da. Estima-se que essa nova crise poderá ser tão séria 
ou possivelmente mais grave do que a enfrentada nos 
anos de 2006 e 2007, pelo fato de ainda não termos 
nos recuperado dela, além de serem mais obscuros 
os horizontes para sua recuperação. 

A repentina falta de crédito para sustentar os ne-
gócios no mercado provocou a diminuição de demanda 
e o descumprimento dos compromissos comerciais e 
financeiros já assumidos no mercado interno e externo. 
Além disso, a procura do mercado externo pela carne 
suína brasileira caiu significativamente. Os bancos se 
retraíram e deixaram de dar apoio financeiro às indús-
trias e firmas exportadoras. Quando os financiamentos 
eram pagos, os limites de créditos junto aos agentes 
financiadores foram reduzidos, e isso resultou na falta 
de capital de giro para que os agentes do agronegócio 
continuassem operando. Com restrição de demanda 
e pouco capital de giro, os estoques de carne suína 
cresceram e os preços caíram. O que restou foi pre-
juízo para o criador, redução do seu plantel e muito 
desemprego. 

Segundo dados da Secretaria da Agricultura do 
Estado do Paraná, em setembro de 2008, os suino-
cultores paranaenses recebiam por quilo de suíno de 
raça, vivo, 2,82 reais. Hoje recebem apenas 1,69 reais, 
com uma queda no preço de 40%. Levantamento da 
EMBRAPA mostra que o custo de produção por quilo 
de suíno vivo, no início do ano, 1,96 reais, ocasionan-
do um prejuízo de 20 reais por animal de 100 quilos. 
Na época, a Associação Paranaense de Suinoculto-
res estimava o prejuízo em torno de 58,62 reais por 
suíno terminado.

Lembro ainda que estamos distante das festas 
de final de ano, quando o mercado interno de carne 
suína fica bem aquecido e os preços tendem a subir. 
Por isso, as expectativas de curto prazo para a melho-
ria do preço não são nada animadoras.

A crise da suinocultura nacional, atualmente, é 
uma realidade. Só não vê o pior dos cegos. É grave 
e aparentemente mais profunda do que foi a de 2006 
e 2007. Algo tem que ser feito, Sr. Presidente, caros 
colegas Deputadas e Deputados.

Para o setor automotivo, que tem muita força pe-
rante à mídia e o Governo, rapidamente foram alocados 
vultosos recursos e o IPI foi reduzido. A justificativa era 
a de que, com menores preços, a procura por automó-
vel aumentaria e o número de desempregados seria 
menor. Infelizmente, na crise do campo, que envolve 
suinocultura, avicultura, cafeicultura, fruticultura, etc. e 
que emprega um contingente infinitamente maior do 
que no setor automotivo, nada está sendo feito. Trata-
se de uma injustiça com os trabalhadores do campo. 
Queira Deus que o Governo Federal corrija tais dis-
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torções no novo Plano Agrícola 2009/2010, que será 
anunciado neste mês de junho.

No passado, quando a crise existiu nesse setor 
da suinocultura, medidas concretas foram tomadas no 
plano estadual e algumas dessas ações tiveram resulta-
dos importantes. Gostaria de destacar, como exemplo, 
algumas medidas tomadas na crise de 2006/2007.

O Governador de Santa Catarina, por exemplo, 
assinou decreto-lei permitindo que as indústrias de 
carne suína deixassem de recolher o ICMS por um 
período. Outra medida que vigorou foi a que reduziu 
de 12% para 7% a alíquota do imposto sobre a carne 
suína levada para outros Estados. Tais medidas tive-
ram forte impacto no capital de giro e no preço final 
do produto ao consumidor, com reflexo positivo na 
demanda interna.

Nessa linha de redução de impostos, tanto os 
Estados como a União deverão providenciar ações 
concretas, tendo como exemplo as medidas já decre-
tadas nas crises passadas para estimular a demanda 
interna pela carne suína e ajudar a solucionar os pro-
blemas hoje existentes.

É inegável a necessidade de ampliar os recursos 
para contornar os problemas de limitação de crédito 
enfrentados pelas cooperativas e frigoríficos que, hoje, 
em função da redução da demanda, estão com esto-
ques elevados em comparação com o volume consi-
derado normal. Trata-se de uma medida a ser tomada 
com urgência, muita urgência. Isto requer deliberação 
imediata do Governo Federal. Recursos do BNDES e 
de outras fontes deveriam ser alocados. Se o Gover-
no não tem uma política de preço mínimo que possa 
sustentar a renda dos produtores, que pelo menos 
não deixe a suinocultura tão desprotegida assim. Ve-
jam que o setor privado não tem acesso a crédito em 
volume suficiente para formar estoques para ajudar a 
sustentar os preços dos suinocultores nos momentos 
de crise.

Em consequência da atual descapitalização e da 
situação de endividamento em que se encontram, os 
suinocultores enfrentam grande dificuldade em realizar 
investimentos indispensáveis para cumprir a legislação 
ambiental. Por isso, torna-se também necessário criar 
linhas de crédito e alocar recursos para o tratamen-
to de dejetos suínos e a regularização ambiental das 
propriedades.

Com a redução da Taxa SELIC e novas reduções 
já projetadas, é necessário que a taxa de juros dos 
financiamentos agrícolas e das dívidas rurais sejam 
também reduzidas, acompanhando proporcionalmente 
ao que for incorporado na Taxa SELIC. Vale observar 
que os juros estabelecidos para o crédito rural são 
incompatíveis com o retorno apresentado na ativida-

de da suinocultura e da agropecuária em geral, fato 
demonstrado pelo nível de endividamento em que se 
encontra o setor.

Defendi em 2006, na Comissão de Agricultura 
da Câmara dos Deputados, na crise anterior da sui-
nocultura, um projeto apoiado pela Frente Parlamentar 
da Agropecuária, que tinha por objetivo a criação de 
postos de adidos agrícolas para se fazer uma inter-
locução entre produtores e importadores nos países 
com potencial de intercâmbio comercial com o Brasil. A 
proposta foi aprovada com o total apoio dos membros 
dessa Comissão. Infelizmente, ainda não foi implemen-
tada. É hora de se exigir da burocracia a execução do 
projeto já aprovado. E assim a parte agrícola do Go-
verno teria voz mais ativa perante os nossos parcei-
ros comerciais, o que beneficiaria a suinocultura com 
o trabalho desempenhado por esses novos adidos 
agrícolas no exterior.

Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, 
neste momento de crise, precisa-se de criatividade e, 
mais do que isso, de capacidade gerencial dos nos-
sos governantes e de seus auxiliares para que muitos 
agricultores não abandonem o campo desanimados 
com os resultados financeiros negativos de suas ati-
vidades. Se assim não for, eles vão ingressar na fileira 
dos deserdados da política agrícola. Não gostaria de 
ver nenhum dos atuais suinocultores ou da mão de 
obra por eles empregada passando a viver com suas 
famílias na periferia dos centros urbanos ou em movi-
mentos reivindicatórios cuja intenção não está clara-
mente bem definida. Queremos ajudar a suinocultura, 
para ajudar o Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, caros Deputa-
dos, queridas Deputadas, quando o Presidente Lula 
esteve, no início do ano, no IX Fórum Social Mundial, 
em Belém, S.Exa. se comprometeu a convocar a Con-
ferência Nacional de Comunicação. 

A Deputada Luiza Erundina sabe muito bem que 
isso era um pleito, uma antiga reivindicação dos movi-
mentos sociais, sobretudo daqueles que defendem a 
democratização dos meios de comunicação.

Até que enfim o Presidente Lula assinou um de-
creto. O Ministério das Comunicações acabou de con-
vocar a conferência para os dias 1º e 3 de dezembro. 

É evidente, caros Deputados, queridas Deputa-
das, que a conferência tem como objetivo fundamental 
fazer com que a sociedade brasileira possa opinar na 
elaboração de políticas públicas sobre tema tão im-
portante para o País.
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Todos sabemos, Deputada Luiza Erundina, que 
o solo é propriedade da União, assim como cabe a ela 
explorar os serviços de telecomunicações. 

De repente, algumas empresas de comunicação 
tratam a concessão como se fosse propriedade sua e 
como se não pudessem dar satisfações à sociedade 
que lhes concede o direito de explorar tais serviços. 

Nós temos grandes desafios. Precisamos com-
preender que hoje a comunicação no mundo é alta-
mente centralizada. 

Imaginem V.Exas. que 85% das notícias têm 
origem nos Estados Unidos. Imaginem que a CNN, a 
agência dos Estados Unidos, chega a se comunicar 
com 1 bilhão de telespectadores em 200 países. 

É evidente que isso leva a uma centralização 
das notícias, o que impede o processo de desenvol-
vimento e de elaboração de projetos que levem em 
conta o que a sociedade quer, pois a população não 
tem acesso a isso. 

Não é essa regulamentação. Nós teremos de 
colocar na pauta dessas conferências que direito de 
comunicação significa opinar sobre o conteúdo veicu-
lado pelos meios de comunicação. Nós precisamos 
entender que conteúdo significa lazer, significa cultu-
ra, significa direitos de cidadania, significa educação 
e capacitação. 

Mas muitas vezes nós passamos as tardes de 
domingo acompanhando determinadas programações 
que procuram diminuir e constranger cada cidadão e 
cada cidadã deste País. Por isso é que nessa confe-
rência nós vamos querer debater o conteúdo dos pro-
gramas, mas queremos também discutir como serão 
organizados os serviços. 

É necessário compreender que as emissoras 
públicas, as tevês e as rádios têm de ter um apoio es-
pecial para que efetivamente a sociedade possa dar-
lhes sustentação. 

Se verificarmos a pauta de financiamento de publi-
cidade, veremos que a publicidade dos órgãos públicos 
não é democraticamente distribuída para que rádios 
comunitárias, estações de comunidades mais pobres 
possam também ter o apoio do Governo.

Por isso, Deputada Luiza Erundina, uma das re-
presentantes da Câmara dos Deputados na comissão 
organizadora, temos de lembrar a cada Prefeito e a 
cada Governador o compromisso com a convocação 
dessa conferência. 

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao 
Governador Aécio Neves, que até agora não sinalizou a 
convocação da conferência estadual. Peço a S.Exa. que 
faça isso o mais rapidamente possível, porque nesse 
processo de construção do projeto de desenvolvimen-

to não queremos que alguns imponham à sociedade 
brasileira um pensamento que não é nosso. 

Queremos a regionalização, Deputada Luiza 
Erundina. Não é possível que os telespectadores de 
Manaus sejam obrigados a só receber a cultura dos 
telespectadores do Sul. 

Por isso, convoco todos os Srs. Parlamentares a 
se integrarem a essa conferência.

Muito obrigada.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
manifestar minha alegria por Recife ter sido uma das 
capitais escolhidas para sediar os jogos da Copa do 
Mundo de 2014, após intensa mobilização que envol-
veu o Governo Estadual e toda a região. Acompanhei 
com satisfação e grande expectativa o anúncio da FIFA 
ao lado do Governador Eduardo Campos. 

Não se trata apenas de um evento que vai atrair 
olhares de todo o mundo e trazer turistas ao nosso Es-
tado. Sem sombra de dúvida, será uma grande opor-
tunidade de divulgarmos positivamente a imagem do 
nosso País. O Brasil será palco de uma Copa que, se 
Deus quiser, ganharemos. Isso irá contribuir para o de-
senvolvimento de atividades na área do turismo, além 
de congraçar os povos numa grande festa mundial. 

Será uma oportunidade de melhorar a qualida-
de de vida do povo pernambucano, gerando emprego, 
renda e oportunidades. A cidade de São Lourenço da 
Mata, na Região Metropolitana do Recife, vai abrigar 
o projeto Cidade da Copa. A Arena terá capacidade 
para 44.734 torcedores, todos sentados. Também se-
rão disponibilizadas 6 mil vagas de estacionamento 
para automóveis de passeio e outras 300 para ôni-
bus. Conforme cronograma oficial da FIFA, as obras 
serão iniciadas em fevereiro de 2010 e concluídas 
em dezembro de 2012, e custarão R$500 milhões. 
Um terreno de 239 hectares irá abrigar o estádio, um 
hospital regional, shopping center, hotéis, casas, flats 
e uma escola técnica. Um conjunto residencial com 9 
mil moradias voltadas para trabalhadores com renda 
de 3 a 10 salários mínimos também será erguido e 
enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, 
do Governo Federal, que prevê a construção de 44 mil 
casas em Pernambuco. Desde o ano de 2007, técnicos 
e especialistas do Estado de Pernambuco dedicam-se 
a esse projeto de parceria público-privada.

Quero ainda parabenizar as demais cidades que 
sediarão o grande evento do futebol mundial. Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curi-
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tiba, Brasília, Fortaleza, Salvador, Natal, Cuiabá e Ma-
naus também serão palco do mundial.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna no dia de hoje para 
parabenizar o Grupo RBS de Comunicação pela reali-
zação da campanha institucional Crack nem Pensar!

É uma iniciativa valorosa, pois a RBS utiliza to-
dos os seus veículos – TVs, rádios, jornais e portais 
de Internet – para divulgar peças esclarecedoras e 
chocantes para a população do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.

Não é de hoje que a preocupação com o consu-
mo de drogas pela nossa sociedade, em especial pela 
nossa juventude, é motivo de preocupação. Mas a forma 
como o crack, a pedra da morte, se espalhou é muito 
impressionante e exige uma providência rápida.

Trata-se de uma droga relativamente barata e 
com um poder viciante imediato. Seus efeitos são ain-
da mais assustadores. A dependência leva pessoas 
a abandonarem trabalho, estudos, roubarem, enfim, 
destrói famílias.

E engana-se quem pensa que se trata de uma 
droga consumida somente na periferia. O crack já che-
gou à classe média. São milhares de adultos, jovens e 
crianças dependentes do crack. A estimativa é de que 
50 mil gaúchos hoje sejam dependentes do crack, mas 
esse número pode chegar a 300 mil ao longo dos pró-
ximos 3 anos, segundo estimam especialistas, devido 
à velocidade com que a droga se espalha.

Mas quero também aproveitar este espaço para 
fazer uma cobrança às autoridades gaúchas, em es-
pecial ao Governo Estadual e à Prefeitura de Porto 
Alegre. As medidas oferecidas para o tratamento e re-
cuperação dos dependentes ainda são muito tímidas. 
De nada adianta realizarmos uma grande campanha de 
esclarecimento e conscientização se as pessoas não 
tiverem lugares públicos para levar os dependentes. 

Um dia desses um senhor me abordou no Centro 
de Porto Alegre completamente emocionado porque 
seu filho se livrou do crack e engordou 30 quilos em 
2 meses de tratamento. Mas ele só encontrou o apoio 
numa instituição mantida por uma igreja evangélica, 
que presta um trabalho belíssimo. Serviço público de 
atendimento ele nunca encontrou.

Esse pai, que pulava de alegria no meio da rua, 
me deixou também emocionada. Senti o quanto é 
gratificante para os pais vencerem essa guerra con-
tra as drogas.

Por isso parabenizo o Grupo RBS pela louvável 
iniciativa de tocar o dedo nessa ferida. Mas quero co-
brar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que façam a 
sua parte, que efetivem uma política de atendimento 
psicossocial, que consiga enfrentar esta dura reali-
dade e mudar este triste quadro de sofrimento, dor e 
degradação humana.

Muito obrigada. 
O SR. MÁRCIO MARINHO (PR – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, demais senhoras e senhores aqui presentes 
ou que estejam nos ouvindo ou assistindo por meio 
da Internet, da Rádio Câmara ou da TV Câmara, em 
especial os ilustres cidadãos do Estado da Bahia, a 
quem tenho o orgulho de aqui representar, 

Faço uso desta tribuna para registrar meu protes-
to e minha indignação em razão de liminar concedida 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Conforme noticiado no dia 24 de maio no Jornal Na-
cional, da Rede Globo de Televisão, a aludida liminar 
havia suspendido a reserva de vagas em 3 universi-
dades daquele Estado, entre outras a UERJ.

É preciso que os julgadores se deem conta de que 
os estudantes negros, que em sua maioria são oriun-
dos de escolas públicas, e não é por mera coincidên-
cia, possuem uma condição diferenciada de acesso às 
escolas em comparação com aqueles outros oriundos 
de colégios particulares.

Não se justifica invocar o critério meritocrático e 
inconstitucional das cotas, com base no princípio da 
igualdade. 

Quando comparamos os alunos que estudam em 
condições normais desde o ensino fundamental e mé-
dio e têm uma boa preparação para o vestibular com 
aqueles que não possuem a mesma trajetória escolar 
e de vida, que nem sequer concluíram o ensino médio, 
nem tampouco estão aptos a cursar uma universidade, 
é fácil concluir que, em razão desse descompasso, es-
ses últimos são barrados pela excludente do vestibular 
e pelo óbice da fome, da falta de moradia e de outras 
condições básicas para uma sobrevivência digna.

Não se pode perder de vista a necessidade de 
concretização material do erigido princípio da igual-
dade. 

Neste momento, é preciso alertar o Poder Pú-
blico e, sobretudo, o Poder Judiciário para a necessi-
dade de se democratizar o acesso às universidades, 
acabando com o privilégio de ser esse um espaço de 
poder para poucos.

Assim, convém mais uma vez à sociedade que 
os Parlamentares desta Casa aprovem o mais rapida-
mente possível a lei que regulamenta as cotas. E nós, 
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que integramos a Frente Parlamentar de Combate à 
Discriminação Racial, devemos nos mobilizar para 
demonstrar àquele Egrégio Tribunal, quando do julga-
mento do mérito da referida ação pelo TJ, do Rio de 
Janeiro, a importância para toda Nação brasileira do 
reconhecimento e da declaração da constitucionalidade 
das cotas. Isso porque só por meio de ações positivas 
como as cotas é que erradicaremos a pobreza e di-
minuiremos as desigualdades, conforme previsto em 
nossa Carta Magna.

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – 

RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Instituto Datafolha divulgou 
hoje uma pesquisa sobre a avaliação da atuação dos 
Governadores que reforça as críticas que eu e o meu 
partido, PCdoB, temos feito à gestão tucana no Rio 
Grande do Sul.

O Governo Yeda tem-se caracterizado pela cri-
se política permanente e pela inação frente aos pro-
blemas.

Desde sua posse, denúncias têm surgido de to-
dos os lados. E qual a reação da Governadora? Ela 
alterna entre a negação pura e simples e a tentativa 
de atacar os denunciantes. 

Não existe nenhuma resposta política. Não há 
nenhuma forma de prestação de contas à opinião 
pública.

Eu não me perfilo ao lado dos que buscam o 
“quanto pior melhor”, mas não há como negar que a 
situação tem tomado esse rumo. Cada vez mais a Go-
vernadora se encontra atolada em denúncias.

Mas, Sr. Presidente, quero destacar que a per-
cepção do povo gaúcho, de que a Governadora deve 
ser afastada, não se deve unicamente aos escândalos 
que a imprensa tem exposto.

A Governadora cultivou, nestes 3 anos à frente 
do Piratini, a arrogância no trato com os movimen-
tos sociais, uma gestão da máquina pública financis-
ta divorciada do enfrentamento à crise econômica e 
principalmente à implementação de políticas públicas 
excludentes.

Yeda, ainda antes da posse, rasgou seus compro-
missos de campanha e tentou emplacar um tarifaço, 
que sangraria a população e as empresas gaúchas.

Felizmente, essa movimentação foi derrotada, 
mas ainda assim a Governadora tentou novamente 
aumentar os impostos na contramão das políticas de 
estímulo ao desenvolvimento, mas foi derrotada.

A nomeação de um comandante conhecido pela 
truculência e desatenção à legislação, ao arrepio das 
tradições da Brigada Militar, afastou ainda mais a so-
ciedade da Governadora.

Sr. Presidente, não surpreende a ninguém no Rio 
Grande do Sul que o Governo tucano tenha rejeição 
de 51% da população, a maior reprovação de um Go-
vernador já registrada pelo Datafolha. 

Pode surpreender aos que ainda afiançam essas 
políticas, aos que atacam as políticas públicas do Go-
verno Lula, aos que desprezam a mobilização dos mo-
vimentos sociais, mas não surpreende o nosso povo.

Muito obrigada.
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 Câ-
mara, telespectadores da TV Câmara, no próximo dia 
5 de junho, será comemorado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Mais do que comemorar, essa é uma data 
para conscientizar. O meio ambiente apresenta nítidos 
sinais de esgotamento, com a contaminação dos re-
cursos hídricos, a desertificação, a destruição da ca-
mada de ozônio, o aquecimento global, a escassez e 
falta de água e principalmente o desmatamento. Esses 
são alguns exemplos dos reflexos da atividade huma-
na sobre o meio ambiente e que já estão afetando o 
dia a dia das pessoas. Mudar comportamentos para 
preservar a natureza é hoje uma prioridade e respon-
sabilidade de todos.

Preservar os recursos naturais implica usá-los 
de forma econômica e racional para que os renováveis 
não se extingam por mau uso e os não renováveis não 
desapareçam. Desde que um plano de manejo ade-
quado exista e se previna a ação nociva do homem, 
a perpetuidade do recurso natural renovável pode 
acontecer. Desde que se recicle convenientemente 
o recurso natural não renovável, a economia advinda 
possibilitará a dilatação do prazo de existência desse 
recurso na natureza. 

Nesse dia 5 de junho, quero convidá-los, senho-uero convidá-los, senho-
ras e senhores, para algumas reflexões. Transcorridas 
mais de 4 décadas da entrada em vigor do Código Flo-
restal, qual vem sendo sua real efetividade? Por que 
ele ainda é tão descumprido? Que lei da atual e das 
futuras gerações os brasileiros querem? Qual é o tipo 
de proteção de que necessitam nossos remanescentes 
vegetais, em face da crescente perda da biodiversidade 
e da ocorrência cada vez mais frequente de eventos 
climáticos extremos, como as secas verificadas na 
Amazônia em 2005 e no Rio Grande do Sul em 2009 
e as chuvas catastróficas ocorridas em Santa Catarina 
em 2008 e no Maranhão em 2009?

Com essas indagações, podemos falar um pou-
co na importância da preservação do meio ambiente 
e da necessidade de estabelecermos uma conexão 
mais incisiva e mais direta do Congresso Nacional na 
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agenda ambiental. É hora de enfrentarmos questões 
primordiais para a sobrevivência do ser humano e para 
a preservação do nosso planeta.

Dessa forma, entendo que a necessidade mais 
urgente em nosso País é a revisão das leis florestais 
que se encontram desatualizadas em face da realidade 
do País, uma vez que o nosso Código Florestal atual 
é uma lei que só é compreendida pelos nela inicia-
dos, sendo que a população, com certeza, tem muita 
dificuldade em entender o que efetivamente está em 
vigor nesse campo.

A atualização do Código Florestal é urgente para 
colocar o Brasil em sintonia com o debate mundial sobre 
as questões ambientais. Nesse sentido, o Projeto de Lei 
nº 5.226, de 2009, de minha autoria, vai ao encontro 
das reivindicações e dos anseios de ambientalistas e 
principalmente do movimento social dos agricultores 
familiares e está em sintonia com o pensamento do 
Governo, sendo muito elogiado pelo Ministro Carlos 
Minc, que afirmou tratar-se de um projeto consistente 
e necessário para o País.

O PL nº 5.226 objetiva reforçar de maneira sig-
nificativa os debates sobre a atualização e o aper-
feiçoamento da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965 (Código Florestal), com as alterações feitas por 
normas posteriores, em especial a Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Pretende-se 
consolidar os dispositivos normativos existentes, bem 
como introduzir novas questões atinentes à conser-
vação e ao uso dos remanescentes de vegetação em 
todos os biomas nacionais.

Propõe-se a estruturação da nova lei florestal se-
gundo alguns temas específicos, que já são tratados 
pela Lei nº 4.771, de 1965, mas preenchendo as lacu-
nas e dando uma forma ordenada ao texto legal.

Destaco, senhoras e senhores, que a Lei nº 4.771, 
de 1965, não inclui como mecanismos de proteção das 
florestas, disposições relevantes sobre instrumentos 
econômicos, refletindo a tendência histórica de uso 
praticamente exclusivo dos mecanismos de comando 
e controle em nossa política ambiental. 

Um dos pontos mais importantes do PL nº 5.226 é 
a prioridade dada aos pequenos agricultores familiares. 
Fica claro no PL nº a definição de pequena proprieda-
de rural, caracterizando-a em todo o território nacional 
como uma área de 4 módulos fiscais. Dessa forma, 
garantimos para o pequeno produtor rural a realização 
de ofício, pelo oficial do Registro de Imóveis, indepen-
dentemente de custas e emolumentos, a averbação da 
área de reserva e do uso sustentável da pequena pro-
priedade ou posse rural familiar, bem como da área de 
reserva e do uso sustentável dos imóveis inseridos no 
âmbito do Plano Nacional de Reforma Agrária.

Ressalto, ainda, Sr. Presidente, que em relação 
a dois dos principais e mais polêmicos temas do atual 
Código Florestal – as áreas de preservação permanen-
te e a área de reserva legal, doravante denominada 
área de reserva e uso sustentável -, o projeto em tela 
traz uma série de inovações importantes. 

Quanto às áreas de preservação permanente, 
destacam-se: explicitação de seus limites no entorno 
dos lagos e das lagoas naturais, remetendo ao licen-
ciamento ambiental a delimitação das faixas de pro-
teção dos reservatórios artificiais; definição clara das 
faixas de proteção nas restingas; admissão da redução 
das faixas de proteção situadas ao longo dos cursos 
d’água, em até 50%, mediante previsão do Plano Na-
cional de Recursos Hídricos; inclusão de regras sobre 
o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno 
de Reservatório Artificial; disciplinamento do uso das 
áreas de preservação permanente para esportes, la-
zer e atividades educacionais e culturais em áreas 
urbanas, desde que sua função ambiental não seja 
descaracterizada e seja respeitado o plano diretor mu-
nicipal; previsão de que, para a regularização fundiária 
de assentamentos ocupados por população de baixa 
renda que ocupem área de preservação permanente, 
fique comprovado que a regularização implica melho-
ria das condições ambientais e que não há risco para 
os ocupantes.

Não podemos permitir, senhoras e senhores, 
flexibilizações da legislação ambiental, como recente-
mente tem ocorrido em Santa Catarina. Daí a neces-
sidade da proposta estabelecer que Estados e Muni-
cípios só poderão adotar normas mais restritivas do 
que as previstas no Código Florestal. É inconcebível 
permitir a extensão dos benefícios de um novo cálcu-
lo proposto a todas as fazendas, independentemente 
do tamanho. 

A falta de proteção à vegetação nativa será consi-
derada uso nocivo da propriedade e as ações judiciais 
contra o dono da terra terão prioridade na Justiça. 

Por fim, destaco que essa é uma data importan-
te, mas não apenas para comemorarmos e sim para 
refletirmos e nos conscientizarmos da necessidade 
imediata de, por meio de ações concretas, cumprirmos 
nosso papel, não medindo esforços, em prol da preser-
vação do meio ambiente. Por isso, entendo que toda 
a sociedade tem de unir-se em defesa dos recursos 
naturais. Nesse sentido, a reação é necessária para 
que a luta em prol do Código Florestal seja eficiente. 
É preciso debater, com profundidade, consistência 
técnica, visão ecossistêmica e responsabilidade, as 
normas nacionais que regulam a proteção das flores-
tas e outras formas de vegetação.

Muito obrigado.
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O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para destacar 
a realização da 17ª Festa do Cupuaçu, a tradicional 
festa do Município de Presidente Figueiredo.

Trata-se de uma das maiores manifestações cul-
turais não só do Amazonas, mas da região amazônica. 
Foi uma festa completa. A Festa do Cupuaçu esteve re-
cheada das mais variadas manifestações folclóricas.

Durante os 5 dias de evento, a Prefeitura de Pre-
sidente Figueiredo preparou uma vasta programação 
cultural, que incluiu a encenação teatral da Lenda do 
Cupuaçu.

Quero aproveitar a tribuna do Parlamento brasi-
leiro para destacar a belíssima gestão do amigo Fer-
nando Vieira, Prefeito de Presidente Figueiredo, pela 
dedicação e trabalho em prol da cidade.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores presentes, 
os que estejam nos ouvindo ou assistindo por meio da 
Rádio Câmara ou da TV Câmara ou conectados com a 
Internet e, em especial, ilustres cidadãos do Estado de 
Mato Grosso, os quais tenho orgulho de aqui represen-
tar, domingo, 31 de maio de 2009, foi uma das datas 
mais importantes da história de Cuiabá. A Capital de 
Mato Grosso foi anunciada oficialmente, pela Federação 
Internacional de Futebol Associada – FIFA, como uma 
das sedes da Copa do Mundo de 2014, um dos maio-
res espetáculos mundial. Cuiabá explodiu de alegria. 
Crianças, jovens, adultos e idosos comemoraram muito 
a vitória de Cuiabá, que venceu a disputa com Campo 
Grande para ser a sede da Copa no Pantanal. 

Na Praça 8 de Abril, milhares de pessoas em fes-
ta dançaram e gritaram o amor pela Cidade Verde. A 
alegria estampada no rosto de cada cidadão que vive 
em Cuiabá foi contagiante. Essa vitória propiciada ao 
povo de Cuiabá e ao povo mato-grossense tem tudo a 
ver com a capacidade de articulação, a competência e 
a inspiração de confiança do Governador Blairo Maggi 
e toda a sua equipe envolvida com esse projeto. Em 
2007, ele foi a Zurique, quando o Brasil foi escolhido 
para organizar a copa, montou um comitê, constituiu 
um fundo financeiro para essa finalidade, envolveu a 
sociedade, como também foi elaborado um projeto ma-
ravilhoso e entregue nos prazos adequados. Mesmo 
sobre pressão, sabemos que com muita competência 
e dedicação foi construída essa vitória.

Valeu! Nosso time fez o primeiro gol. Aliás, um 
golaço. Agora vamos ao trabalho, vamos fazer a in-
fraestrutura necessária para que Cuiabá esteja im-

pecável para receber todos em 2014. O hospitaleiro 
povo cuiabano e mato-grossense espera vocês de 
braços abertos. Venham conhecer a Cidade Verde e 
compartilhar da alegria contagiante e singela do povo 
de Mato Grosso, dos que aqui nasceram, ou dos cha-
mados “paus-rodados”, ou seja, aqueles que para cá 
vieram conhecer nossas maravilhas naturais, decan-
tadas em verso e prosa, nosso compromisso com o 
meio ambiente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, a partir de agora nasce uma 
nova era para Cuiabá e para Mato Grosso. O primeiro 
passo nós já demos. Agora é mãos à obra. Tudo pode 
mudar para o povo cuiabano, e a decisão da FIFA não 
poderia ser outra. O tempo dirá que essa foi a melhor 
escolha. Podem vir turistas e amantes do futebol do 
mundo todo.

Cheguem, sintam-se em casa.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com muito pesar que, desta tribuna, 
dirijo-me a todos para lamentar e ao mesmo tempo 
prestar uma homenagem póstuma às vítimas da tra-
gédia ocorrida com o Voo 447, da empresa aérea Air 
France. Um voo absolutamente rotineiro, Sr. Presidente, 
transportava brasileiros, franceses e pessoas de mais 
de duas dezenas de nacionalidades diferentes a des-
tinos diversos, tendo o Aeroporto Charles de Gaulle, 
em Paris, como ponto principal de escala. 

São tantas as perdas, é tamanha a tristeza, Sr. 
Presidente, que nem há como – neste breve espaço 
de tempo – me estender demasiadamente. Havia a 
cantora brasileira que voltava para sua casa e para o 
sucesso na Alemanha; havia o especialista mundial 
em manganês que ia receber uma justa homenagem 
de seus pares e seguir para mais um compromisso 
profissional em Dubai; havia o consagrado maestro 
que, na flor da idade e pleno de criatividade, buscava 
novos horizontes musicais; havia a funcionária públi-
ca exemplar que iria fazer cursos importantes para 
seu progresso funcional; havia o casal que, depois de 
uma vida inteira de amor e dedicação, iria comemorar 
o aniversário do marido em Paris, numa espécie de 
lua-de-mel renovada; havia também o casal sueco que 
nunca viajava no mesmo avião e que agora está pela 
metade – apenas o marido e a filhinha recém-nascida, 
que viajaram em outro voo, sobreviveram; havia sim-
plesmente aquele (ou aquela) que realizava o sonho de 
conhecer a capital francesa. São muitas as histórias, 
são muitas as perdas, enorme é a tristeza.

No entanto, Sr. Presidente, é preciso que abra-
mos um espaço em meio a essa tragédia para aplaudir 
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o trabalho consciencioso, incisivo, rápido e abnegado 
da Força Aérea Brasileira e de todos os outros órgãos 
envolvidos na missão de localização e resgate dos des-
troços do Voo AF-447. Não foram poupados esforços 
– e esses esforços ainda continuam, sem que ninguém 
se deixe abater – para se entender os motivos que le-
varam ao acidente, bem como localizar com exatidão 
os destroços e, se possível, resgatar as vítimas. Pode-
se ver, neste triste acontecimento, inclusive, como é 
importante buscar a manutenção de nossas Forças 
Armadas em boas condições de aparelhamento: foi um 
avião de 90 milhões de dólares usado nas operações 
do SIVAM, dotado de um radar especial, que permitiu 
a localização dos destroços, separados por uma dis-
tância de 60 quilômetros.

Neste momento doloroso, Sr. Presidente, não 
podemos especular sobre os motivos desse acidente 
horrível, que tantos prejuízos afetivos, morais, culturais 
e materiais causou ao Brasil, à França, ao mundo. Fa-
lha técnica? Falha de projeto? Falha operacional? Não 
sabemos, e há muitas e muitas perguntas ainda sem 
resposta. Por que a tripulação não entrou em contato 
com as torres, dada a abundância de meios de comu-
nicação à sua disposição, via rádio e via satélite? Por 
que o sinal do Transmissor Localizador de Emergên-
cia não foi emitido? Por que a tripulação não alterou a 
rota da aeronave, dadas as péssimas condições me-
teorológicas? Repito, Sr. Presidente: neste momento 
doloroso, todas essas e muitas outras perguntas sem 
resposta só deixarão a todos ainda mais desorienta-
dos e entristecidos. É preciso confiar na experiência 
das autoridades do setor aeronáutico e esperar pelo 
resgate das caixas-pretas, o que, certamente, fará com 
que muitos dos mistérios que cercam a tragédia do 
Voo AF-447 sejam elucidados e mais ainda, Sr. Presi-
dente, que as conclusões relacionadas a esse evento 
lamentável sirvam de lição para que engenheiros e 
projetistas construam aeronaves ainda mais seguras, 
para benefício de todos os que utilizam esse meio de 
transporte, o mais seguro do mundo. 

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, com o objetivo de ampliar o acesso 
de todo cidadão à Justiça, especialmente dos mais ne-
cessitados, modernizar a proteção jurisdicional e aper-
feiçoar as instituições de Governo e o sistema penal, 
para serem mais presentes e efetivos no combate à 
violência e à criminalidade, foi assinado no mês pas-
sado o Segundo Pacto Republicano de Estado pelos 
Presidentes dos 3 Poderes da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, do Poder Executivo; Gilmar Mendes, do 

Poder Judiciário; e Senador José Sarney e Deputado 
Federal Michel Temer, do Poder Legislativo.

Ressalto a importância da integração dos 3 Po-
deres da República em favor da democracia brasileira 
e a harmonia entre eles na defesa do Estado de Direito 
e da cidadania do povo brasileiro.

Registro os pontos previstos que serão reformu-
lados na legislação vigente, a fim de assegurar maior 
celebridade e efetividade à prestação jurisdicional no 
Brasil: conclusão da reforma constitucional do Poder 
Judiciário e das normas relativas ao funcionamento do 
Conselho Nacional de Justiça, em especial das Pro-
postas de Emenda à Constituição 358/05 e 324/09; 
aprimoramento normativo para maior efetividade do 
pagamento de precatórios pela União, Estados, Distri-
to Federal e Municípios; regulamentação do processo 
e julgamento da representação interventiva perante o 
Supremo Tribunal Federal; regulamentação do processo 
e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão; normatização da convocação de juízes 
para instrução de ações penais originárias nos tribunais 
superiores; revisão de normas processuais, visando 
agilizar e simplificar o processamento e julgamento 
das ações, coibir atos protelatórios, restringir hipóteses 
de reexame necessário e reduzir recursos; melhoria 
do sistema de execução trabalhista, para incorporar 
aprimoramentos já adotados no processo de execução 
civil; aperfeiçoamento do recurso de revista, do recurso 
ordinário e do procedimento sumaríssimo no proces-
so trabalhista; instituição de sistema de uniformização 
de jurisprudência no âmbito dos juizados especiais 
estaduais, na esteira do sistema federal; estruturação 
das turmas recursais dos juizados especiais federais; 
revisão da legislação referente à cobrança da dívida 
ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização 
dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo; 
atualização do Código de Defesa do Consumidor, com 
o objetivo de conferir eficácia executiva aos acordos e 
decisões dos PROCONs quanto aos direitos dos con-
sumidores; regulamentação da responsabilidade civil 
do Estado, para estabelecer formas de reparação, em 
especial no âmbito administrativo, de danos provocados 
pelo Poder Público, bem como as formas de regres-
so em relação aos seus causadores; revisão da Lei 
de Improbidade Administrativa, para assegurar maior 
eficácia na recuperação de ativos, aprimorar a gestão 
da administração pública e prevenir ações indevidas e 
malversação de recursos públicos; criação de colegiado 
para julgamento em primeiro grau nos casos de crimes 
de organizações criminosas, visando trazer garantias 
adicionais aos magistrados, em razão da periculosidade 
das organizações e de seus membros; atualização da 
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Lei Orgânica da Magistratura; e, nova disciplina cons-
titucional para medidas provisórias.

Tenho convicção de que este Segundo Pacto Re-
publicano de Estado é uma renovadora oportunidade 
de valorização dos 3 Poderes da República em favor 
da nossa democracia e do povo brasileiro.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro-
nunciamento seja divulgado pelos órgãos de comu-
nicação desta Casa legislativa e no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/

PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da 
General Motors do Brasil e operações MERCOSUL 
afirmou, após o anúncio da concordata da GM, nos 
Estados Unidos, que a filial brasileira da montadora 
americana não será vendida nem dependerá de inves-
timentos externos pelos próximos 5 anos.

Trata-se de uma informação que nos tranquiliza. 
Porquanto, apesar da crise que se abateu sobre a ma-
triz, “a GM do Brasil consegue se sustentar sozinha”, 
sendo, segundo suas próprias palavras, “saudável e 
lucrativa” e capaz de “caminhar tranquilamente com 
seus próprios recursos”.

Assim, Sr. Presidente, se de um lado os consumi-
dores brasileiros não serão afetados pela concordata 
da empresa norte-americana, pois não se vislumbra a 
retirada de nenhum veículo de linha, cujas peças são 
todas fabricadas no Brasil, de outro, seus empregados 
podem ficar tranquilos ante a garantia de manutenção 
dos respectivos postos de trabalho.

Embora a General Motors venha perdendo, ao 
longo dos últimos 10 anos, espaço no mercado inter-
nacional para outras concorrentes, principalmente as 
japonesas Honda e Toyota, a montadora nacional ain-
da vem sendo lucrativa em 2009, tendo registrado seu 
melhor ano em 2008.

Mesmo com a queda de 55% nas exportações 
para a América Latina e para a África do Sul entre 
janeiro e maio deste ano em comparação com igual 
período de 2008, ainda assim os efeitos da crise dos 
Estados Unidos e da Europa não afetam a GM do Brasil 
na medida em que não exporta para aquelas localida-
des, apenas vende serviços como a tecnologia para 
carro flex, por exemplo.

Outra notícia alvissareira passada pelo execu-
tivo da empresa foi a de que a venda da Opel, braço 
europeu da GM, não afetará os negócios da operação 
brasileira da montadora, pois as “peças dos veículos 
brasileiros são produzidas no País e que a GM tem, no 
Brasil, um dos centros de tecnologia mais modernos 

do mundo, o qual permite independência em relação 
aos modelos projetados no exterior”. 

Neste contexto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, cumpre-me destacar que até entrar em con-
cordata, a General Motors era um raro sobrevivente 
de uma época dourada do capitalismo e da sociedade 
americanos.

Com o fechamento de 14 fábricas até 2011 en-
cerra-se, lamentavelmente, um ciclo de prosperidade 
da empresa, que, com a Chrysler, também em con-
cordata desde o final de abril, simbolizava o poderio 
industrial americano.

Com isso, nos próximos 40 dias, terá de trans-
ferir seus ativos para uma nova empresa, doravante 
controlada pelo Governo dos Estados Unidos e com 
participação minoritária de trabalhadores e credores, 
resultado de uma recessão que tem arrasado vários 
dos grandes ícones do capitalismo americano, nesses 
incluídos os maiores bancos da economia mundial, 
considerados indestrutíveis até pouco tempo.

A GM americana, segundo analistas, não foi à 
lona porque tenha escolhido, equivocadamente, fabricar 
modelos de automóveis grandes e beberrões, já que 
o consumidor americano, mesmo após o advento da 
crise, continuou a comprar os carros da companhia, 
líder em vendas nos EUA. O problema fundamental 
foram os custos exorbitantes acumulados pelo modelo 
de negócios da montadora.

Com 92 mil empregados concentrados no meio-
oeste americano, a empresa tem compromissos, só em 
pagamento de aposentadoria, com 500 mil pessoas. 
Esses custos, herdados de uma era em que os sindi-
catos eram muito poderosos, o uso de mão de obra 
mais intensiva e a concorrência bem menor, mostra-
ram-se incompatíveis com a realidade vivenciada nas 
últimas décadas.

Gradativamente, montadoras estrangeiras, so-
bretudo asiáticas, passaram a se instalar nos Estados 
Unidos valendo-se de tecnologia mais flexível e dotadas 
de um projeto de fábricas e de relações trabalhistas 
bem mais enxuto, impondo a GM um patamar de preços 
que o modelo tradicional não poderia acompanhar sem 
acumular dívidas, comprometendo, ao longo dos anos, 
a boa situação financeira da empresa, encerrando-se, 
ao que tudo indica, um ciclo centenário de invejável 
sucesso empresarial da General Motors.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, formulando os mais sinceros 
votos de que se confirme o otimismo demonstrado em 
relação à GM do Brasil, desejando que o possível efeito 
mercadológico, provocado por uma esperada descon-
fiança dos consumidores em relação à marca, não atinja 
o bom desempenho verificado nestes últimos meses, 
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em que, somente em maio, foram vendidos quase 48 
mil veículos, o que representa um acréscimo de 1,65% 
em relação ao mesmo mês do ano passado.

Muito obrigado.

O Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero destacar os avanços da rela-
ção entre o Japão e o Brasil. Nos últimos anos, os 2 
países alavancaram uma veloz aproximação na esfera 
econômica. De acordo com as estatísticas econômicas 
divulgadas recentemente, o volume do comércio exte-
rior e do investimento entre o Japão e o Brasil no ano 
de 2008 registraram um salto extraordinário.

O comércio Japão-Brasil cresceu no ano passa-
do 45%. A corrente comercial entre os países atingiu 
12,9 bilhões de dólares, o que classifica o Japão como 
quinto parceiro comercial do Brasil, por países.

Na área dos investimentos, o Japão investiu no 
Brasil 4,1 bilhões de dólares, o equivalente a quase 
9 vezes em comparação ao ano anterior. Este núme-
ro eleva o Japão para a quarta posição no ranking 
dos países investidores no Brasil (em 2007, ficou em 
sexto). E, no momento, estão em andamento alguns 
grandes investimentos pelas empresas japonesas nos 
segmentos de recursos minerais, siderurgia, energia e 
automóveis. E muitos projetos ainda virão, produzindo 
um número com maior impacto.

Recentemente, o Banco do Japão para a Coope-
ração Internacional publicou um relatório auspicioso 
sobre o resultado da pesquisa feita nas 620 principais 
empresas japonesas do setor produtivo. Entre os pa-
íses com perspectivas para investimentos japoneses 
a médio prazo, o Brasil ocupou a sexta posição, pas-
sando para a quarta, se for a longo prazo. Em ambos 
os casos, o Brasil ultrapassa os países que, por muito 
tempo, foram os parceiros do Japão, como os Estados 
Unidos, a Coreia do Sul e a Indonésia.

Já está próximo de uma definição o empenho 
conjunto para a difusão do sistema de TV digital nipo-
brasileiro aos países da América do Sul como a Argen-
tina e o Peru. Outro projeto resultante dessa parceria 
é o trem de alta velocidade entre o Rio de Janeiro e 
São Paulo, um megaprojeto que deverá ser adotado 
rapidamente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao ensejo 
do Centenário da Imigração Japonesa, a parceria en-
tre o Japão e o Brasil, sobretudo na área econômica, 

vem se intensificando cada vez mais, não obstante a 
desaceleração do crescimento global, devido à crise 
financeira. Nesse sentido, eu conclamo o indispensável 
apoio de todos nós, Parlamentares, para que a rela-
ção econômica Japão-Brasil seja sempre crescente, 
pois, sem dúvida, esse é o caminho para minimizar os 
efeitos econômicos da crise e disparar o crescimento 
econômico.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para prestar uma 
homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Estamos no começo da Semana do Meio Am-
biente. Como ocorre todos os anos, no dia 5 de junho 
será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
data extremamente importante, pois lembra a todos a 
necessidade de conservação da natureza. 

Falar de meio ambiente no Brasil é falar de um 
dos países com maior relevância ambiental do planeta. 
Nossos recursos naturais são praticamente inigualáveis. 
Possuímos em nosso território alguns dos biomas mais 
impressionantes do mundo. Parte significativa das es-
pécies animais são de origem brasileira. E o que falar 
de nossas reservas minerais? Bem, somos possuidores 
de algumas das maiores reservas do mundo. Assim, 
todos esses predicados elevam o Brasil a categoria 
superior quando o assunto é meio ambiente.

Todavia, todo esse potencial traz também imen-
sas responsabilidades para o País. Ao contrário do 
que se verificou no passado, sobretudo na Europa e 
nos Estados Unidos, não podemos explorar nossos 
recursos naturais de maneira indiscriminada. Na ver-
dade, sociedade e Estado devem estar conscientes da 
necessidade de mudanças e da exploração de nossos 
recursos de maneira sustentável. Ou seja, não é ad-
missível deixar de explorar nossos recursos naturais 
em detrimento da população brasileira. No entanto, a 
exploração de nossas florestas, minerais e potenciais 
hidráulicos dos cursos d’água em nosso território deve 
ser realizado de maneira inteligente, evitando impactos 
maiores ao meio ambiente.

Agora, de nada adianta essa postura da sociedade 
e do Estado brasileiro de maneira isolada. Como todos 
sabemos, a resolução dos problemas ambientais depen-
de de esforços conjuntos de todos as nações. Assim, 
a diminuição do ritmo de degelo das calotas polares 
e a redução nas emissões de dióxido de carbono, por 
exemplo, somente terão impacto global se todos co-
meçarem a agir nesse sentido. Isso quer dizer que de 
nada adianta um ou alguns países adotarem políticas 
públicas no sentido de preservar o meio ambiente se 
os demais países do mundo nada fizerem.
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É verdade que posturas no sentido de uso sus-
tentável dos recursos do planeta já são comuns pelo 
mundo. Apesar de ainda haver a necessidade de se 
fazer ainda mais, fatos como a assinatura de protocolos 
internacionais de preservação ambiental, a atuação de 
inúmeras organizações internacionais voltadas exclusi-
vamente para o meio ambiente e o aprofundamento das 
pesquisas ligadas ao impacto da ação humana sobre 
o planeta demonstram a relevância do tema.

Sras. e Srs. Deputados, este tema é empolgante 
e mereceria maiores debates. De qualquer forma, ve-
nho a esta tribuna apresentar minhas breves palavras 
acerca de importante tema que deve estar na cabeça 
de todos os cidadãos todos os dias do ano. A luta por 
um meio ambiente saudável é constante. Envolve po-
líticas públicas eficientes e uma sociedade conscien-
te da necessidade de mudar hábitos, muitos deles de 
vários anos. Sem esse trabalho conjunto não seremos 
capazes de reverter o atual processo de degradação.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pro-
nunciamento seja divulgado pelos órgãos de comu-
nicação desta Casa legislativa e no programa A Voz 
do Brasil.

Obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este ano, no dia 13 de junho, serão comemorados os 
70 anos de emancipação política-administrativa de 
Martinópolis, uma cidade situada no oeste paulista, 
próxima a Presidente Prudente.

Mas, afinal, Martinópolis tem só 70 anos de ida-
de? Na verdade, ela é um pouco mais velha. No en-
tanto, a exemplo da maioria das cidades brasileiras, 
costuma-se comemorar a data de emancipação, ou 
seja, quando ela deixou de ser distrito de paz e se tor-
nou oficialmente município autônomo. Baseado nisso, 
a contagem está correta.

Quantos anos Martinópolis tem realmente? Pode-
mos dizer com segurança que ela completará, no final 
deste ano, 85 anos de existência. Essa afirmação é 
feita porque o loteamento em volta da estação ferroviá-
ria surgiu em 17 de novembro de 1924, data em que o 
coronel João Gomes Martins adquiriu 10 mil alqueires 
de terras virgens, com o plano previamente concebido 
de efetuar o loteamento urbano e rural, o que realmente 
ocorreu. O povoado surgiu em volta da estação. Mas 
há ainda uma data anterior em nossa história: o dia 5 

de agosto de 1917, quando foi inaugurada a estação 
ferroviária de José Teodoro. Se considerássemos a 
data da chegada do primeiro trem, Martinópolis poderia 
comemorar 92 anos de existência em agosto próximo. 
Mas, como dissemos anteriormente, as autoridades 
municipais escolheram como data comemorativa os 
70 anos de emancipação do Município.

Durante todo este mês de junho haverá comemo-
rações na cidade e nos distritos, com rodeio, concurso 
de miss, desfiles escolares, shows musicais, quermes-
ses dos padroeiros dos distritos (Santo Antônio, São 
João e São Pedro). Uma festa que se destaca na região 
é a de São Pedro, no dia 29 de junho. Ela se realiza no 
Distrito do Teçaindá, inclusive é feriado municipal e há 
procissão, quermesse, baile, leilão de gado, queima 
de fogos de artifício, entre outros atrativos.

Martinópolis, cidade de 23 mil habitantes, é uma 
das poucas cidades do interior do Brasil que está bem 
retratada em livros. Um historiador, residente na cidade, 
já publicou 6 livros históricos e há outros em projeto, 
para os próximos anos. 

Trata-se de José Carlos Daltozo, um jornalista de 
58 anos que publicou os seguintes livros: Martinópolis, 
sua história e sua gente, em 1999; Banco do Brasil, 
50 anos em Martinópolis, em 2002; Álbum Histórico e 
Fotográfico de Martinópolis, em 2004; Loja Maçônica 
Três de Maio – 60 anos, em 2007; Nos Trilhos da His-
tória, em 2007; e Um novo amanhã, em 2008. Os 2 
últimos tratam, respectivamente, da Estrada de Ferro 
Sorocabana e da imigração japonesa. 

Daltozo publicou ainda o livro Cartão-Postal, Arte 
e Magia, em 2004, uma vez que é colecionador de 
cartões-postais há 21 anos. Atualmente possui acervo 
de 153 mil postais do mundo inteiro.

O sonho de José Carlos Daltozo é constituir um 
museu histórico na cidade. Ele, que já foi sócio do jor-
nal Folha da Cidade, tem arquivo digital de mais de 3 
mil fotos antigas de Martinópolis, além de muitos do-
cumentos, jornais antigos e revistas sobre a cidade. 
O local ideal para abrigar esse museu seria a estação 
ferroviária desativada, hoje ocupada por vários órgãos 
municipais. Outro local seria a residência do fundador 
da cidade, que está em processo de desapropriação, 
dificultado por problemas de documentação e de her-
deiros.

Martinópolis tem um grande atrativo turístico re-
gional, a Represa Laranja Doce. Os jornais da região 
chamam-na de O Guarujá do Oeste Paulista, devido à 
beleza de suas águas, das matas ainda preservadas, 
das centenas de casas de veraneio em suas margens, 
dos clubes e condomínios. Há, no local, uma pequena 
usina hidrelétrica, a pioneira de toda a Alta Sorocabana. 
Construída em 1930, a barragem dessa usina é que 
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formou o lago e, naquela época, fornecia energia para 
5 cidades da região, inclusive Presidente Prudente.

Parabéns, Martinópolis, pelos seus 70 anos de 
vida independente. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria que este pro-
nunciamento fosse divulgado nos meios de comunica-
ção da Casa. 

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no domingo, dia 31 de maio, o Presidente 
da FIFA, Sr. Joseph Blatter, anunciou os nomes das 
cidades brasileiras que serão subsedes dos jogos da 
Copa do Mundo de 2014. Fez-se justiça a cidades de 
grande porte e tradição no futebol, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Salvador e Recife. Também possibilitou que cidades 
com forte apelo turístico fossem contempladas, caso 
de Fortaleza, Natal e Manaus. 

Também tivemos, por questão política, a indi-
cação da Capital Federal, Brasília, como uma des-
sas subsedes. No entanto, a escolha da Capital do 
Estado do Mato Grosso, Cuiabá, em detrimento da 
Capital goiana, causou surpresa e muita indignação. 
Nada contra aquela histórica cidade, fundada há mais 
de 290 anos, após o início de garimpo nas margens 
do Rio Coxipó.

Não queremos nos indispor com a população 
local ou com os demais mato-grossenses, pessoas 
sabidamente hospitaleiras e bem-humoradas. No en-
tanto, não podemos deixar de registrar nosso espanto 
devido às forçosas comparações que devemos fazer 
entre a Capital de Mato Grosso e a Capital do Estado 
de Goiás. E, neste caso, as comparações são franca-
mente favoráveis a nós, goianos.

Para começar, nossa capital tem praticamente 
o dobro de população de Cuiabá. Também num raio 
de 200 quilômetros da Capital goiana existe hoje uma 
população de mais de 6 milhões de pessoas, número 
infinitamente superior ao de igual área de alcance da 
capital do Estado de Mato Grosso. Outro ponto de com-
paração positivo para Goiânia é a rede hoteleira local, 
muito maior do que a da rival. Temos ainda melhor es-
trutura viária e um poder aquisitivo muito maior.

No entanto, podemos perceber que os critérios 
técnicos que deveriam efetivamente servir de nortea-
dores para a decisão da entidade máxima do futebol 
mundial não foram levados em consideração. O que 
ficou claro foram as ingerências políticas e as amizades 
entre dirigentes do Executivo estadual e os comandan-
tes do futebol brasileiro há décadas.

Goiânia e seu povo foram tremendamente pre-
judicados por essa decisão de caráter político. O que 

deixaremos de ter vai muito além de 3 ou 4 jogos de 
futebol, alguns deles de duvidosa qualidade técnica e 
esportiva. A possibilidade de perdermos investimentos 
é que é real. Precisamos da união da classe política 
goiana, pois temos de continuar embutidos do mes-
mo espírito que nos agregou em torno da candidatura 
de Goiânia a uma das subsedes da Copa do Mundo. 
Somente unidos, classe política e empresarial, con-
seguiremos manter compromissos que vão desde a 
ampliação do Aeroporto Internacional Santa Geno-
veva até a necessidade de arrecadar recursos para 
a duplicação de rodovias estaduais que dão acesso 
a cidades turísticas do interior de Goiás e para fazer 
melhorias na estrutura viária da Região Metropolitana 
da Capital.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, como V.Exas. devem ter acompanhado pela 
imprensa nesses dias, 12 cidades do Brasil estão em 
festa pelo fato de a FIFA as terem escolhido para ser 
subsedes da Copa do Mundo de 2014.

Hoje, assomo a esta tribuna, meus caros colegas, 
para expressar uma das maiores alegrias que tive desde 
que me tornei Deputado pelo Rio Grande do Norte. A 
escolha de Natal para ser uma dessas cidades é uma 
conquista de muitas repercussões. 

Estou feliz por Natal, pelo meu Estado, pelo Brasil, 
e, sem nenhum sentimento de egoísmo, estou muito 
feliz comigo mesmo, por ter sido o primeiro político, ain-
da em 2006, a pensar na candidatura de Natal. Agora 
não poderia ter outro sentimento senão o de orgulho 
por ter ajudado a tornar realidade o sonho dos poti-
guares. Um sonho que no começo foi motivo de dúvida 
para os mais céticos e de muitas críticas para os mais 
pessimistas. Passamos por todas as adversidades 
com vontade e objetivos traçados. Agora é fato. Natal 
é subsede da Copa e, a partir de já, vamos mostrar o 
que o evento pode trazer de benefícios para a capital 
do meu Rio Grande do Norte e de todas as outras ci-
dades escolhidas pela FIFA.

Sr. Presidente, neste momento eu posso falar 
que o que era um sonho tem um sabor de realidade. 
Trabalhei muito por isso e sabia que seria difícil não 
acontecer, tanto que uma semana antes do anúncio 
oficial mandei para a gráfica o meu livro, intitulado Gol 
de Placa: como Natal chegou à Copa de 2014. Fica-
mos só esperando a confirmação no dia 31 de maio 
para marcar o lançamento. Será nesta quinta-feira, 
dia 4, em Natal. 

Também agradeço aos meus colegas represen-
tantes do Rio Grande do Norte, de Natal, que se uni-
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ram em prol dessa causa tão nobre. Essa união foi uma 
arma para a vitória. Gostaria de convocar todos para 
fortalecer mais ainda esses laços, já que agora é que 
o trabalho pesado vai começar, e precisaremos de to-
das as forças com que pudermos contar para executar 
os projetos que estão previstos. Dia 10 já ocorrerá a 
primeira reunião com os representantes das cidades, 
e temos que arregaçar as mangas. 

Acredito na competência da Prefeita de Natal, 
Micarla de Sousa, e sei que S.Exa., junto com a Gover-
nadora Wilma de Faria, fará uma ótima gestão, como 
vem fazendo desde o início.

Quero anunciar todo o meu apoio ao Poder Exe-
cutivo do meu Estado para continuar o trabalho. Tenho 
certeza de que todos os Parlamentares entraram nessa 
corrente para que Natal faça o melhor para sediar a 
Copa do Mundo de Futebol, que, como todos sabem, 
não será só um evento esportivo, mas uma oportuni-
dade jamais vista para trabalhar em prol do progresso 
da cidade e do Estado. A escolha da cidade não foi só 
por ela ter um projeto de estádio bonito, e sim por ser 
uma cidade que tem capacidade para funcionar ple-
namente nas áreas da saúde, transporte, segurança, 
turismo. Natal, com certeza, é capaz de corresponder 
às expectativas. 

Sr. Presidente, meus colegas Deputados, é impor-
tante que se registre aqui a correção, a dedicação ao 
futebol e ao esporte de uma maneira geral que carac-
terizam o Presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Eu não 
poderia deixar de registrar as minhas congratulações e 
agradecer o apoio a Ricardo Teixeira, que conduziu de 
maneira brilhante a campanha do Brasil para sediar a 
Copa de 2014 e a escolha das subsedes pelo caráter 
técnico. Ricardo Teixeira sempre atendeu muito bem a 
todos, e a mim especialmente. Registro que, desde a 
primeira vez que fui procurá-lo para falar da candida-
tura de Natal, fui tratado com a maior atenção.

Além de tudo isso, gostaria de lembrar que, das 
12 cidades escolhidas, 4 são da Região Nordeste, o 
que mostra uma seleção realmente democrática, que 
teve como norte quesitos técnicos dos projetos apre-
sentados e da infraestrutura existente em cada uma 
das 17 cidades concorrentes. 

Então, agora, meus amigos, é mãos à obra para 
fazer com que a Copa do Mundo de 2014 seja, de ver-
dade, um evento da maior magnitude, uma oportuni-
dade de confraternização universal e que marque de 
forma positiva a história das cidades escolhidas para 
ser subsedes, assim como as de todo o Brasil.

Sr. Presidente, caros Deputados, outro assunto 
que trago a esta tribuna nesta oportunidade diz res-
peito a uma categoria que, com certeza, terá parti-
cipação estratégica no esforço para que a Copa do 

Mundo transcorra com segurança. Refiro-me aos po-
liciais militares.

O que quero, Sr. Presidente, é mais uma vez ma-
nifestar o meu apoio à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 300, de 2008, de autoria do Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, que prevê que a remuneração de 
militares dos Estados não seja inferior àquela paga 
aos do Distrito Federal.

A remuneração dos policiais brasileiros é noto-
riamente baixa. Um exemplo ocorre em meu Estado, 
onde os policias e bombeiros chegam a ganhar 40% 
menos que os da Capital Federal.

O trabalho da Polícia Militar é o mesmo em todos 
os Estados, claro que guardadas as peculiaridades de 
cada lugar. Trata-se de um trabalho estressante, no 
qual os profissionais arriscam suas vidas para garantir 
segurança ao cidadão. 

Muitos problemas existem nessa área e um de-
les, sem sombra de dúvidas, é a baixa remuneração. 
Esse é um fator importante no que se diz respeito à 
qualidade do serviço de segurança pública.

Por isso, Sr. Presidente, peço mais agilidade na 
apreciação do PEC nº 300, de 2008.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a crescente exploração sexual de 
crianças e adolescentes – altamente potencializada 
pelo uso da Internet – tem gerado preocupações em 
todo o mundo.

Dados do Fundo das Nações Unidas para a In-
fância – UNICEF indicam a existência de 150 milhões 
de meninas e mais de 70 milhões de meninos vitima-
dos em todo o mundo. Estima-se que, a cada ano, 1,8 
milhão de crianças e adolescentes são explorados 
sexualmente em todo o Planeta.

Ainda de acordo com a UNICEF, no Brasil, as 
estimativas apontam para 100 mil casos, por ano, de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. E se-
gundo a Polícia Rodoviária Federal, há mais de 1.200 
pontos de exploração sexual de crianças e adolescen-
tes nas rodovias federais brasileiras.

Frente a esse quadro alarmante, o Estado bra-
sileiro e a sociedade têm se articulado para tomar 
providências e, embora muitas ações ainda precisem 
ser adotadas no âmbito da prevenção e da educação, 
conquistaram avanços importantes que sanaram defi-
ciências legais e encaminharam o País para se tornar 
uma referência internacional.

Entre as recentes ações de enfrentamento da 
violência e exploração sexual infantil, cumpre desta-
car o acordo histórico e inédito no mundo assinado em 
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julho do ano passado pela Google Brasil e Ministério 
Público Federal em São Paulo, estabelecendo a coo-
peração dessa empresa nas investigações de crimes 
cibernéticos cometidos em sua comunidade de rela-
cionamentos virtuais, o Orkut, que possui 30 milhões 
de usuários e abriga cerca de 90% dos conteúdos de 
pedofilia na Internet.

Outra importante ação se deu no final de 2008, 
com a sanção da Lei nº 11.829, que alterou o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA, tornando crimes a 
aquisição e a posse de material pornográfico infantil.

E, agora, Sr. Presidente, no mês de maio, o Brasil 
foi protagonista da maior operação do mundo no que 
diz respeito ao combate à pornografia infantil em redes 
de relacionamento da Internet. No dia 18, a Polícia Fe-
deral, cumprindo 92 mandados de busca e apreensão, 
prendeu 10 pessoas em flagrante durante a Operação 
Turko, deflagrada em 20 Estados e no Distrito Federal 
para combater pornografia infantil na Internet.

A investigação, coordenada pela Divisão de Di-
reitos Humanos e pela Unidade de Repressão a Cri-
mes Cibernéticos da Polícia Federal, é resultado de 
informações repassadas pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Pedofilia no Senado Federal, em par-
ceria com o Ministério Público Federal em São Paulo 
e com a ONG SaferNet Brasil – referência nacional 
no enfrentamento aos crimes e violações aos direitos 
humanos na Internet.

Foi apurado que os investigados usavam comu-
nidades em um site de relacionamentos para troca de 
material de pornografia infantil. Ao longo de 1 ano de 
investigação, que contou com a colaboração do Google, 
foram filtradas cerca de 3.500 denúncias, que acaba-
ram levando até aos alvos da ação.

É bom que se diga que a exitosa operação é 
uma das tantas ações que marcaram o Dia Nacional 
de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes – data instituída pela Lei nº 9.970, 
de 2000, que lembra um crime bárbaro que chocou o 
País, conhecido como o “Crime Araceli”, ocorrido em 
1973, em Vitória.

Sras. e Srs. Deputados, a despeito de todas as 
medidas legislativas, administrativas, sociais e educa-
cionais adotadas pelo Estado brasileiro na luta contra 
esse mal, é importante ainda lembrar que a falta de in-
formações, o temor e o silêncio das vítimas continuam 
sendo barreiras a serem vencidas. Para ultrapassá-las, 
tenho certeza de que somente o trabalho articulado 
e em conjunto com diversos setores da sociedade 
pode sobrepujar esses obstáculos e proporcionar a 
milhares de crianças e adolescentes uma vida digna 
e saudável.

Portanto, parabenizo as parcerias que estão sen-
do consolidadas com esse intento. O Brasil, realmen-
te, precisa do empenho dos Parlamentares da CPI da 
Pedofilia, da Polícia Federal, do Ministério Público, da 
ONG SaferNet Brasil, todos absolutamente comprome-
tidos com a defesa e promoção dos direitos humanos. 
E mais, o Brasil precisa do empenho dos Parlamen-
tares desta Casa na adoção de medidas efetivas que 
protejam a infância e a adolescência do abuso e da 
lesão à sua integridade sexual.

Sras. e Srs. Deputados, a exploração sexual in-
fantil está em todas as classes e em todas as idades. 
É um crime gravíssimo, degradante, assustador, que 
merece toda a nossa atenção no seu combate, repres-
são e prevenção!

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os brasileiros estão longe de come-
morar algum crescimento, com os índices negativos 
apresentados pela economia no País nos últimos anos. 
O Governo Lula, que prometeu um espetáculo de cres-
cimento, começou com recessão. Apesar de boa parte 
dos preços dos alimentos ter despencado, pouquíssi-
mas famílias conseguem manter o mesmo padrão de 
compra nos supermercados todos os meses. Ficaram 
mais pobres que nos anos anteriores. 

O que estamos presenciando, Sr. Presidente, é 
um recuo acentuado da economia, provocado, princi-
palmente, pela queda recorde no consumo das famílias, 
que responde por cerca de 60% do PIB.

Nos últimos meses, o rendimento médio dos 
brasileiros encolheu 12,9%, já descontada a inflação 
do período. E a situação ainda pode piorar nos próxi-
mos meses.

Sr. Presidente, nobres colegas, é lastimável e 
preocupante que nós brasileiros começamos a em-
pobrecer em termos de nossa riqueza global. Obser-
vamos também que a distribuição de renda não me-
lhorou, continua de mal a pior, péssima, no fundo do 
poço. Mas o que ainda não se viu é que, também em 
termos absolutos, empobrecemos acentuadamente. O 
PIB diminui em comparação com o PIB dos outros, que 
também cai ano após ano, com relação ao que signi-
ficava no ano anterior; parcela considerável da força 
de trabalho no nosso País sofre queda acentuada de 
seu poder aquisitivo.

Essa é uma tendência que já vem sendo obser-
vada há muito tempo. Outro fator que contribuiu para a 
queda do poder de compra dos trabalhadores no ano 
passado foi que, mesmo caindo, as taxas de juros do 
País ainda estão em níveis muito altos.
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Assim, Sr. Presidente, não que estejamos pre-
gando a sinistrose ou o fim das esperanças, mas não 
podemos deixar de ter em mente que não pode ser 
considerada estável uma economia com essas esta-
tísticas.

Durante meu mandato, concentrarei minhas aten-
ções em temas relevantes como o em questão, entre 
outros que não podem fugir à ação da representação 
política.

Não podemos admitir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que vire rotina a redução do poder aquisi-
tivo da nossa já tão sofrida população brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Sergipe, apesar de ser um Estado 
com território pequeno, tem terras que suprem as ex-
pectativas almejadas por toda e qualquer espécie de 
plantação de qualidade.

Pequeno em dimensões, mas grande em recur-
sos minerais e hídricos, o Estado de Sergipe pode 
proporcionar as melhores condições para que o pro-
dutor plante e colha bons frutos. E, aproveitando isso, 
hoje tratarei especialmente do ramo da citricultura 
sergipana.

Infelizmente, mesmo com um solo fértil e uma agri-
cultura que tem todas as razões para ser uma atividade 
promissora, o agricultor sergipano vem enfrentando 
uma situação delicada. Apesar de representar um polo 
agroindustrial significante para a economia brasileira, 
os Governos Estadual e Federal não têm apresentado 
soluções e empenhado esforços visando ao crescimen-
to e melhoramento desse tipo de produção.

Tanto em Sergipe quanto em outros Estados bra-
sileiros o agricultor citricultor deixa de ser contemplado 
com os incentivos governamentais e são impedidos 
de produzir de maneira ambientalmente sustentável 
e economicamente ordenada.

A região produtora formada pela Bahia e por Ser-
gipe possui mais de 102 mil hectares de citrus plantado. 
Essa atividade é responsável pela geração de empre-
gos e pela circulação da economia do sul sergipano. A 
grande parte dos cidadãos que lá residem dependem 
dessa atividade para se sustentar.

Para que a economia e a atividade daquela região 
cresça e se desenvolva é necessária a realização de um 
trabalho conjunto para mobilizar os Governos Federal, 
Estaduais e Municipais. O objetivo será o fortalecimen-
to de políticas públicas que propiciem ao pequeno e 
grande produtor de citrus condições suficientes à pro-
moção de uma plantação de grande qualidade.

Faz-se necessária a elaboração e a execução de 
projetos que visem à renovação dos pomares com a 

tomada de técnicas mais evoluídas de plantio. Tais me-
didas, entre outras, seriam: a utilização de muda telada; 
o estabelecimento de consórcio entre os cultivadores; 
a redução de forma gradual no uso de agrotóxico; e o 
equacionamento dos plantios em suas diversas varie-
dades (precoces, semitardia e tardia), de forma a pro-
piciar o bom desenvolvimento daquela plantação.

Os governantes deste País têm como obrigação 
o imediato empenho de esforços para que a Região 
Nordeste tenha condições de estabelecer ações para o 
desenvolvimento daquela cultura. Assim, a inclusão de 
análises estratégicas das laranjas russas, do Ceará, da 
laranja de mesa, do Pará, da sua vocação para o con-
sumo e da sua produção em escala industrial seriam, 
também, algumas das medidas suficientes para tal.

Teríamos como principal incentivo o reconheci-
mento da importância do citrus e da vocação dos Es-
tados nordestinos para o cultivo dessa lavoura. Para 
tanto, torna-se primordial o entendimento entre os em-
presários e o Estado no sentido de que o agronegócio 
seja uma área de interesse não apenas nacional, mas 
também internacional.

Cada Estado (Sergipe, Bahia, Pará e Piauí) tem 
estágios diferentes de conhecimento. Seus programas 
na citricultura devem ser concebidos de maneira pecu-
liar, de forma a respeitar o estágio tecnológico de cada 
um. Assim e com a ajuda governamental, os produto-
res de citrus de nosso País poderão almejar um futuro, 
vindo da terra, cada vez melhor e mais promissor.

Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no último domingo, dia 31 de maio, 
o Presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter, anunciou 
em Nassau, Capital das Bahamas, as cidades brasi-
leiras que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 
2014, a realizar-se em nosso País. Foram escolhidas 
oficialmente as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, 
Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Manaus e Cuiabá.

Essa será a segunda vez que o Brasil sediará 
uma Copa do Mundo. Em 1950, promovemos essa 
importante competição esportiva, tendo a Seleção 
Brasileira sagrado-se vice-campeã mundial, ao perder 
para o Uruguai, em decisão no Estádio do Maracanã, 
no Rio de Janeiro.

A inclusão de Fortaleza entre as cidades subse-
des da Copa do Mundo de 2014, embora já esperada 
e dada como certa pelos principais jornais do País, le-
vou algumas milhares de pessoas à manifestação de 
regozijo, na Avenida Beira Mar, na capital cearense. 
Uma festa popular que contou com a participação de 
blocos carnavalescos, ao som de marchinhas e músicos 
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populares, trios elétricos e fogos de artifício, comple-
tando o belo espetáculo de regozijo popular.

A euforia, manifestada por várias horas, explica-
se não só por ser a Copa do Mundo um acontecimento 
esportivo de repercussão internacional, que projetará 
o Brasil em todos os continentes, atraindo turistas dos 
mais diversos países, como também pelos resultados 
econômicos que advirão com o afluxo de turistas de 
todos os países às cidades sedes dos jogos.

A importância desse evento foi ressaltada pelo 
Governador do Ceará, Cid Gomes, ao tomar conheci-
mento da escolha de Fortaleza como uma das 12 ci-
dades que sediarão os jogos da Copa em 2014.

Disse o Governador:

“O Brasil sediará uma Copa, Fortaleza 
sediará jogos dessa Copa, é um fato auspicio-
so que vai ficar marcado por toda a história de 
nossa cidade e do nosso Estado.”

A Prefeita da Capital, Luizianne Lins, também 
destacou o significado da escolha, acentuando que a 
realização dos jogos no Estádio Castelão contribuirá 
significativamente para que projetos de vulto sejam 
realizados, com o início de obras de grande impor-
tância para o bem-estar da população de Fortaleza. 
Citou, entre outros, o Programa de Transporte Urbano 
– TRANSFOR, que passará a ser atualizado para se 
adaptar às novas exigências da cidade.

É relevante registrar que o Governo do Estado e 
a Prefeitura Municipal de Fortaleza estão unidos para 
viabilizar os projetos para que a cidade possa acolher 
dignamente as milhares de pessoas que receberá du-
rante a realização dos jogos. Será uma conjugação de 
esforços, envolvendo órgãos governamentais e institui-
ções privadas, como os setores de hotelaria, de turismo 
e do comércio. Uma oportunidade excepcional para 
Fortaleza apresentar seu potencial de cidade moderna 
e turística. Uma cidade, sobretudo, acolhedora e hos-
pitaleira, que tem atraído, já há algum tempo, grupos 
do setor de investimentos na área do turismo.

Para o Secretário de Turismo do Ceará, Bismarck 
Maia, Fortaleza tem potencial considerável não ape-
nas para ser uma das subsedes da Copa do Mundo 
de 2014, como também para receber condignamente 
as grandes seleções que dela participarão.

Igual confiança foi manifestada pelo Secretário 
de Esporte do Ceará, Ferrucio Feitosa. Segundo ele, 
Fortaleza está preparando um plano de ações compa-
tível com a grandiosidade do evento para receber as 
grandes seleções, as europeias, por exemplo, como 
as da Itália, Espanha ou da Inglaterra.

O Secretário de Esportes garante que até 2013 
o Ceará estará em condições de receber milhares de 
visitantes, sejam eles do País, sejam do exterior.

A programação em elaboração prevê a execução 
de projetos de melhoria dos níveis de poluição, incluin-
do a coleta de lixo e a montagem de moderno sistema 
viário, de forma a permitir que o acesso ao Castelão e 
aos pontos turísticos ocorra com eficiência e rapidez.

No tocante à parte ecológica, a ideia é resolver 
o problema da poluição e do lixo, este depositado no 
leito dos Rios Cocó e Maranguapinho.

Outra iniciativa importante é a construção do 
Centro de Eventos do Ceará, às margens da Avenida 
Washington Soares, uma das principais vias de aces-
so às áreas nobres da cidade. Para sua construção, 
já foram desapropriados o Instituto das Mensageiras 
de Santa Maria, a Academia da Polícia Militar Edgar 
Queiroz, investimentos da ordem de 270 milhões de 
reais. O objetivo desse centro é assegurar a amplia-
ção do turismo, para garantir a realização de feiras, 
congressos e seminários de dimensão internacional 
e nacional.

O Centro de Encontros do Ceará, em Fortaleza, 
poderá receber 30 mil pessoas em um único evento. 
Outro projeto ambicioso é a construção do Acquário 
do Ceará. Além de promover a revitalização do corre-
dor turístico da Praia de Iracema, em Fortaleza, será 
ele uma permanente atração, com capacidade para 
acumular 18 milhões de litros de água. Investimento 
estimado em 250 milhões de reais: será o maior da 
América Latina. Sua conclusão está prevista para o 
ano de 2010, quando deverá ser inaugurado pelo Go-
vernador do Estado.

Na ordem de prioridades previstas pelo Governo 
do Estado inclui-se, ainda, a ampliação e a moderni-
zação do Castelão, a principal praça de esportes do 
Ceará, que será totalmente modificada. As vias de 
acesso ao estádio serão ampliadas. No interior do es-
tádio, as cadeiras destinadas aos torcedores ficarão 
mais próximas do campo. Restaurantes panorâmicos 
serão construídos e a insfraestrutura será de última 
geração, semelhante às mais modernas praças de 
esporte do mundo.

Também o Aeroporto Internacional Pinto Martins 
de Fortaleza, um dos mais modernos do País, passa-
rá por reformas de vulto, entre elas a ampliação das 
pistas de aterrissagem e decolagem. E abrangerá o 
terminal de embarque e desembarque de passageiros 
e tripulações.

No acervo de obras destinadas a colocar a Capi-
tal cearense em condições de sediar os jogos da Copa 
do Mundo está ainda a conclusão do METROFOR. 
O metrô será implantado em 3 estágios, aproveitan-
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do ao máximo a malha ferroviária já existente. Com 
obras iniciadas há uma década, o sistema atenderá 
aos Municípios de Fortaleza, como Caucaia, Maraca-
naú, Maranguape e Pacatuba, e terá capacidade para 
transportar diariamente cerca de 485 mil passageiros. 
O investimento total está estimado em 502 milhões de 
dólares (ou mais de 1 bilhão de reais). A primeira parte 
da obra será a Linha Sul, que ligará a cidade de Pa-
catuba ao centro de Fortaleza. A nova linha, a Leste, 
por meio de VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, ligará 
Mucuripe à Parangaba, com ramal para o Aeroporto 
e o Estádio Castelão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com sua 
escolha oficialmente anunciada pela FIFA para ser uma 
das subsedes da Copa do Mundo de 2014, Fortaleza 
passará a contar, ao lado de colossal centro olímpico 
de 47.500 metros quadrados, com uma arena multiu-
so, climatizada, com pista de atletismo olímpico e de 
um complexo aquático esportivo. E também com um 
hotel 5 estrelas, ao lado do Castelão, e um moderno 
shopping, com cinemas e locais para apresentações 
artísticas. 

Ao registrar nos Anais da Câmara dos Deputados 
a inclusão de Fortaleza entre as 12 capitais brasilei-
ras que sediarão os jogos da Copa do Mundo 2014, 
apraz-me congratular-me com o Governador Cid Go-
mes e a Prefeita Municipal Luizianne Lins pela vitória 
obtida, inquestionavelmente um feito que importará em 
grandes benefícios para sempre, em diferentes áreas. 
Entre muitos outros, o de situar Fortaleza como uma 
cidade que será lembrada em todo o mundo.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de parabenizar nesta tarde a nossa 
querida Deputada Nilmar Ruiz, empossada ontem, dia 
2 de junho, no honroso cargo de Procuradora Espe-
cial da Mulher, criado recentemente pelo Presidente 
Michel Temer. 

Estou certa de que se depender da já conhecida 
e brilhante atuação da Deputada Nilmar, os desafios 
que surgirão no âmbito da Procuradoria Especial da 
Mulher não serão problema para S.Exa. 

Entre outras atribuições, aquele órgão receberá e 
encaminhará denúncias de discriminação ou violência 
contra a mulher, atuará junto a entidades públicas e 
privadas na promoção de políticas femininas, além de 
fiscalizar a implementação de políticas e campanhas 
para a mulher por parte do Executivo.

Gostaria, também, de parabenizar as Deputadas 
Maria Helena, Bel Mesquita e Emília Fernandes pela 
assunção como 1ª, 2ª e 3ª Procuradoras-Adjuntas, res-
pectivamente, o que representa um avanço significa-

tivo para que a causa das mulheres ganhe celeridade 
e visibilidade e resultados concretos.

O evento contou com a presença da Ministra da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nil-
céa Freire; da Coordenadora da Bancada Feminina, 
Deputada Alice Portugal, que, aliás, tem feito um ex-
celente trabalho em prol das mulheres desta Casa e 
do Brasil; e representantes de entidades da sociedade 
civil relacionadas aos direitos femininos.

Sr. Presidente, sem dúvida alguma, foi um im-
portante acontecimento para esta Casa e para a de-
mocracia brasileira.

Muito obrigada.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro minha visita à histórica cidade 
de Andaraí no dia 29 de maio. Atualmente, o município 
é comandado pelo Prefeito Wilson Cardoso, do PSB, 
que aponta os rumos de Andaraí no sentido do pro-
gresso e do desenvolvimento. 

Minha ida ao município deveu-se à Festa do Divi-
no Espírito Santo, manifestação religiosa e cultural de 
grande valor para a população da cidade, em especial 
para a comunidade negra.

O ato de venerar o Divino Espírito Santo chegou 
ao Brasil pelas mãos dos portugueses. Em Andaraí, 
as festividades em honra ao Divino contaram com o 
entusiasmo de mineiros, que adentraram a Chapada 
Diamantina em busca de ouro e diamantes, para crescer 
e tornar-se o grande evento em que se transformou. 

As mulheres da Irmandade de Nossa Senhora 
da Glória foram as iniciadoras do culto ao Divino, que 
era formado por novena, missa e festejos públicos. 
Desde 1891 a Festa do Divino passou a ser parte das 
festividades da criação do município. Surgiu, então, 
a figura do Imperador e da Imperatriz, um casal de 
crianças escolhido por sorteio na missa em que rece-
bem as coroas.

A festa ganha, ainda, outra característica única, o 
rabeia, outra comemoração que acontece 30 dias an-
tes da Festa do Divino. Nela os moradores carregam 
pelas ruas de Andaraí o mastro em que será hasteada 
a bandeira do Divino Espírito Santo. 

O povo de Andaraí também incluiu nas festivida-
des, em homenagem à criação da escola de Sagres e 
às conquistas de Portugal, a marujada. 

É assim, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que 
o povo de Andaraí celebra a Festa do Divino Espírito 
Santo. Os brasileiros dos 4 cantos do País podem e 
devem conhecer mais essa bela manifestação cultural 
do povo baiano.

Andaraí é uma das mais belas cidades da Cha-
pada e vem atraindo a atenção dos turistas por suas 
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tradições culturais e pela força da natureza naquele 
local. Atualmente, para o seu distrito de Iguaçu acor-
rem muitos visitantes encantados com a Vila dentro 
das pedras das montanhas, do clima agradável e das 
tradições do garimpo.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados: na semana passada, perma-
neci na Bahia, onde acompanhei a extensa agenda de 
trabalho do Governador Jaques Wagner, do Presidente 
Lula e do Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, du-
rante a realização do encontro Brasil-Venezuela. 

Do encontro, o Brasil e a Bahia puderam registrar 
ganhos importantes. Uma unidade petroquímica será 
instalada no Pólo de Camaçari. A construção será via-
bilizada pela parceria entre a Braskem e a Pequiven, 
estatal petroquímica da Venezuela. Só essa obra tem 
investimento estimado em 1 bilhão de dólares como 
parte do pacote de compromissos firmados durante 
o encontro.

A Bahia, como é de costume, encanta e apai-
xona todos os que a conhecem, e com Chávez não 
foi diferente. Ao final da cerimônia de assinatura do 
acordo de cooperação Bahia-Venezuela, o Presidente 
Venezuelano declarou: “Eu amo a Bahia, e amando a 
Bahia, declaro meu amor ao Brasil. A Bahia está em 
meu coração”.

O acordo assinado por Chávez e pelo Governa-
dor Jaques Wagner inclui diversas ações, com foco no 
desenvolvimento da administração pública, do turismo, 
de programas sociais e da cultura. 

A cooperação Bahia-Venezuela será ampla e 
nos garantirá apoio importante em áreas vitais da 
gestão, e levaremos ao país vizinho os conhecimen-
tos e soluções desenvolvidas em nosso Estado. Uma 
delas é o Serviço de Apoio ao Cidadão – SAC, que o 
Governo baiano ajudará a implantar no país coman-
dado por Chávez.

As ações incluem, ainda, as áreas de turismo, 
educação e cultura. No turismo, a implantação de uma 
linha aérea de Caracas a Salvador, o compartilhamento 
de conhecimentos a respeito de infraestrutura turística, 
a realização de um seminário sobre turismo no mês 
de setembro e de um festival gastronômico na Capital 
venezuelana, Caracas.

Já a área de educação e inclusão social receberá 
informações sobre a utilização do método Yo Sí Puedo 
de alfabetização. Criado em Cuba, o método produziu 
resultados significativos no combate ao analfabetismo 
na Venezuela. O objetivo é repassar as ferramentas do 
método ao programa do Governo baiano Todos pela 
Alfabetização – TOPA, potencializando os resultados 
já alcançados pelo programa.

A cultura também receberá ação conjunta para 
apoio e intercâmbio para o projeto Núcleos Estaduais 
de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBÁ, 
que foi criado com base no Sistema Nacional de las 
Orquestras y Coros, em 2007. O NEOJIBÁ irá visitar 
Caracas e mostrar lá o seu trabalho.

Ao final da visita dos Presidentes Lula e Chávez 
por Salvador, nós, baianos, ficamos certos de que a 
passagem dos líderes por nossa terra deixou um ras-
tro de boas notícias que certamente vão contribuir 
para o desenvolvimento da Bahia, para que, quando 
voltar a Salvador, Hugo Chávez continue apaixonado 
por nosso Estado.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento nos canais de comunicação da Casa.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB 
– PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o mês de junho, que ora se ini-
cia, tem um especial significado para todo o Nordeste 
brasileiro, particularmente para o Estado de Pernam-
buco, porque marca os maiores festejos populares da 
região, considerados como as mais importantes mani-
festações e expressões culturais de nosso País.

No último sábado, Sr. Presidente, aproximada-
mente 25 mil pessoas foram assistir à abertura das 
festas juninas e de São João em Caruaru, evento que 
simboliza o início de um período pleno de alegrias e 
de confraternizações em família, nos mais diferentes 
municípios pernambucanos e de todo o Nordeste.

Mas há outro importante ponto de convergência, 
neste mês de junho, para festejos e comemorações em 
muitas localidades do Estado. Ocorre que esta sema-
na e os próximos dias registram as datas de emanci-
pação de inúmeras comunidades que conquistaram a 
condição de município.

No dia de hoje, 3 de junho, Sr. Presidente, Água 
Preta comemora 114 anos de emancipação. Amanhã, 
4 de junho, é a vez da comunidade de Joaquim Nabu-
co festejar o transcurso dos seus 56 anos de eman-
cipação política e administrativa. No próximo dia 6 de 
junho, o Município de Angelim completa 81 anos, e, no 
dia 7 próximo domingo, a população de Santa Maria 
da Boa Vista festeja a extraordinária data do centená-
rio do município.

Logo depois, no dia 9 de junho, será celebrado 
o transcurso dos 130 anos do Município de Palmares; 
no dia 11, a tradicional comunidade de Formoso co-
memora o transcurso de seus 159 anos, enquanto no 
dia seguinte Bodocó completa 85 anos, e, no dia 13 
de junho, as comemorações consagram os 25 anos 
de Triunfo.

Essa rápida cronologia de comemorações de tan-
tas importantes comunidades pernambucanas conclui-
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se no dia 16 de junho, quando Lagoa Grande, o mais 
novo dos municípios que ora homenageio, completará 
apenas 14 anos de autonomia política, demonstrando 
a enorme pujança e a grande capacidade de realiza-
ção de sua gente. 

O extraordinário potencial econômico de Lagoa 
Grande tem por base as atividades da fruticultura, es-
pecialmente a uva, graças aos projetos de irrigação do 
Rio São Francisco, associadas ao desenvolvimento da 
vinicultura, que levou seus vinhos a alcançar grande 
aceitação em exigentes e competitivos mercados in-
ternacionais. A Vinhuva Fest, evento que se realiza na 
cidade a cada 2 anos e cuja 6ª edição está programada 
para o presente ano de 2009, atrai cada vez mais o 
interesse de turistas do Nordeste e de outras regiões 
brasileiras, bem como de empresários do setor, dada 
a qualidade de tudo o que ela oferece, inclusive em 
termos de organização e pela maneira cordial e hos-
pitaleira como seu povo recebe os visitantes.

Assim se destaca a bela Lagoa Grande, no sertão 
pernambucano, que se desmembrou em 16 de junho 
de 1995 de Santa Maria da Boa Vista, integrante da 
Região Administrativa de Desenvolvimento do Pólo de 
Petrolina e Juazeiro. Trata-se, indiscutivelmente, de um 
município com notável vocação para o crescimento so-
cioeconômico sustentável, capaz de tornar-se exemplo 
de comunidade promissora, com destaque nos planos 
regional e estadual.

Santa Maria da Boa Vista, Sr. Presidente, a terra 
mãe de Lagoa Grande, também localizada às margens 
do Rio São Francisco, na divisa com a Bahia, possui 
uma rica história de plena identificação com a cultu-
ra regional e com a bravura e a religiosidade do povo 
sertanejo humilde, trabalhador, que enfrenta todos os 
desafios com uma fé inquebrantável, em especial na 
proteção da Nossa Senhora da Conceição, a padro-
eira do Município.

Distante a apenas 107 quilômetros de Petrolina e 
a 615 quilômetros do Recife, Santa Maria da Boa Vista 
é o segundo município em extensão do Estado de Per-
nambuco e o terceiro em população, registrando um 
Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) ainda baixo, 
mas em crescimento, enfrentando imensas dificulda-
des para vencer os desafios administrativos e a falta 
de recursos, visando à implantação de políticas públi-
cas, sobretudo para diminuir as profundas diferenças 
entre as suas áreas rurais e urbanas.

O município realiza extraordinário esforço, inclu-
sive por meio de trabalhos desenvolvidos em projetos 
de extensão universitária destinados a analisar e pro-
por soluções para as reais demandas da sociedade. 
A pesquisa, o trabalho científico, sistematizado e de 
inclusão social constituem características marcantes 

em Santa Maria da Boa Vista, com vistas à constru-
ção de um modelo de desenvolvimento sustentável 
para o município.

Outra importante localidade a ser homenageada 
é Bodocó, fundada no início do século XX, em terras 
do Município de Granito, tendo o povoado um rápido 
desenvolvimento graças às facilidades de acesso e de 
intercâmbio comercial, tanto que já em 1909 ascendia 
à categoria de Distrito. Em 1924, Bodocó tornava-se 
sede do Município de Granito e, em 1938, por decreto-
lei estadual, realizou-se nova divisão administrativa, 
prevalecendo uma inversão de nomes, pela qual Bodo-
có passou a abranger a área de Granito, incorporando 
ainda o Distrito de Claranã, então pertencente ao Mu-
nicípio de Exu, e o Distrito de São Félix, hoje Distrito 
de Feitoria, que então integrava Ouricuri. 

A principal vocação econômica de Bodocó, com 
seu clima semiárido, típico da mesorregião do Sertão, 
é a agropecuária e a pequena mineração. Mas Bodocó, 
com uma beleza natural singular, também exerce forte 
atração turística, principalmente na Pedra do Claranã, 
onde se mantém forte propósito de preservação da 
vegetação regional. A cidade tem nos festejos juninos 
uma grande movimentação neste mês de junho, com 
notáveis Festas de São João e de São José, padroeiro 
do município, quando uma de suas maiores expressões 
culturais, as quadrilhas matutas e o xaxado, enfeitam e 
enchem as ruas de alegres apresentações por grupos 
folclóricos locais e regionais.

Gostaria muito de poder apresentar mais dados 
e informações a respeito de todos os municípios ani-
versariantes do período a que fiz referência, o que se 
torna impraticável, tendo em vista o reduzido espaço de 
tempo concedido a cada Parlamentar nesta tribuna.

Por isso, Sr. Presidente, a minha homenagem 
aos mencionados municípios pernambucanos que ora 
festejam suas datas de emancipação política adquire 
esse caráter de síntese e de brevidade, mas compre-
ende grande profundidade quanto ao meu sentimento 
de satisfação, alegria e de plena justiça, ao fazer esse 
registro nos Anais da Câmara dos Deputados.

A todas as comunidades homenageadas, os 
meus cumprimentos, o meu abraço fraterno e a mi-
nha reiterada manifestação de apoio e solidariedade, 
na defesa dos seus interesses e ideais, expressando 
uma vez mais o meu orgulho em poder representá-las 
nesta Casa do povo brasileiro. Que o presente mês de 
junho, dos aniversários e das festas de São João, seja 
de muita confraternização, paz e alegria para o povo 
sertanejo e constitua motivo de renovação de espe-
ranças e perspectivas de melhores dias, com prospe-
ridade e desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer. 
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Muito obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no último final de semana, estive, em visita, no 
interior do Estado do Ceará, inclusive participando da 
Festa de Santo Antônio, na cidade de Barbalha, mais 
conhecida como Festa do Pau da Bandeira de Santo 
Antônio, que reúne milhares de devotos e de turistas 
de outras regiões do Estado.

Aproveitei a oportunidade para visitar a BR-116 e 
colher observações e reivindicações das comunidades 
que estão em volta da importante rodovia federal. O que 
todos pleiteiam é uma reforma completa do trecho da 
estrada que atravessa o Ceará, que está inteiramente 
esburacada e, em alguns pontos, até intransitável.

Por isso, daqui, apelo ao Exmo. Sr. Ministro dos 
Transportes, Alfredo Nascimento, para que atenda a 
essa reivindicação que colhi pessoalmente ao longo 
da BR-116, cujo estado de conservação é dos mais 
precários, o que prejudica enormemente o escoamen-
to da produção. 

Obrigado.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, 
encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado um 
projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação 
da Região Metropolitana do Cariri (RMC). O projeto 
propõe também a criação do Conselho de Desenvol-
vimento e Integração e do Fundo de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana do Cariri, além da alteração 
da composição de microrregiões do Ceará.

A RMC será formada pelos Municípios de Ju-
azeiro do Norte, Crato e Barbalha, bem como pelos 
municípios que lhes são limítrofes – Santana do Cariri, 
Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e 
Jardim. A expectativa do Governo é de que a criação 
da região metropolitana contribua para a constituição 
de uma circunstância cultural e socioeconômica capaz 
de compartilhar com Fortaleza a atração de popula-
ção, equipamentos, serviços e investimentos públicos 
e privados.

A Região Metropolitana do Cariri deverá represen-
tar um novo foco de desenvolvimento, pelo seu potencial 
para atrair atividades econômicas. Atualmente, a região 
do Cariri já é maior em termos de população e desen-
volvimento do que a Região Metropolitana de Fortaleza 
na época em que foi criada, nos anos 1970.

Durante a revisão da Constituição Estadual, a As-
sembleia Legislativa aprovou uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que permite a criação de novas 
regiões metropolitanas no Ceará. A proposta havia sido 
encaminhada pelo Governo do Estado em 2007.

Região Metropolitana. Conceito. Uma região me-
tropolitana ou área metropolitana é um grande centro 
populacional que consiste em uma (às vezes a duas 
ou até mais) grande cidade central (uma metrópole) e 
sua zona adjacente de influência. Geralmente, regiões 
metropolitanas formam aglomerações urbanas, uma 
grande área urbanizada formada pela cidade núcleo 
e cidades adjacentes, formando uma conurbação, a 
qual faz com que as cidades percam os limites físicos 
entre si, formando uma imensa metrópole, na qual o 
centro está localizado na “cidade central”, normalmente 
aquela que dá nome à região metropolitana.

Uma região metropolitana, porém, não precisa ser 
obrigatoriamente formada por uma única área contígua 
urbanizada, podendo designar uma região com duas 
ou mais áreas urbanizadas intercaladas com áreas 
rurais, ou seja, os limites entre as cidades ainda são 
visíveis, mas nesse caso são regiões metropolitanas 
menores que não possuem, muitas vezes, uma me-
trópole, mas uma cidade central. Um exemplo desse 
caso é Joinville, que possui apenas cerca de 492 mil 
habitantes, menos da metade do que é necessário 
para se tornar uma metrópole, apesar de sua região 
metropolitana possuir 1.024.212.

O necessário é que as cidades que formam uma 
região metropolitana possuam um alto grau de inte-
gração entre si, na economia, política ou cultura. Uma 
região formada por diversas regiões metropolitanas 
localizadas próximas entre si são, por vezes, chama-
das de megalópole, ou seja, a conurbação de duas ou 
mais metrópoles.

Atualmente, as regiões mais populosas do mun-
do, que possuem até 30 milhões de habitantes, in-
cluem Tóquio, Cidade do México, Seul, Nova Iorque 
e São Paulo.

Também podemos explicar uma região metropo-
litana como o agrupamento de municípios vizinhos, in-
tegrantes do mesmo complexo geoeconômico e social, 
caracterizando conurbação, ou seja, vínculos socioe-
conômicos e deslocamento permanente da população 
entre as cidades, por exigência de acesso a trabalho, 
educação, emprego e saúde, por exemplo. São situa-
ções que exigem planejamento integrado, organização 
e execução compartilhada.

Vantagens. A região metropolitana tem inúmeras 
vantagens. Quando o Governo Federal começa a pla-
nejar investimentos no País, primeiramente o foco são 
as regiões metropolitanas, pois é onde está o maior 
aglomerado de pessoas, ou seja, onde há maior de-
manda pública.

Além dos investimentos, outra vantagem é a 
execução de políticas públicas conjuntas. A proposta 
não reduz as competências ou a autonomia dos muni-
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cípios, mas cria mecanismos articulados de gestão a 
fim de estimular a integração intermunicipal de forma 
democrática e participativa.

O projeto que cria a RMC traz ainda a inclusão 
dos Municípios de Pindoretama e Cascavel na Região 
Metropolitana de Fortaleza.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Com a palavra a Sra. Deputada Luiza Erundina. 

S.Exa. dispõe de 20 minutos na tribuna.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, caros telespectadores, já abor-
dei desta tribuna, em várias ocasiões, o tema reforma 
política. Volto a tratar desse mesmo tema sob outra 
perspectiva, a dos movimentos sociais que integram 
a Frente Parlamentar pela Reforma Política com Par-
ticipação Popular.

A Frente foi criada em 2007, quando da apre-
sentação do Projeto de Lei nº 2.679, de 2003, fruto 
da Comissão Especial da Reforma Política, de que eu 
tive a oportunidade de participar, como representante 
da bancada do PSB.

O nobre Deputado Ronaldo Caiado elaborou um 
parecer que consubstancia uma série de propostas, 
com apoio da maioria dos membros da Comissão. O 
projeto trata de aspectos infraconstitucionais, exata-
mente porque a correlação de forças no momento não 
apontava a perspectiva de se conseguir número de 
votos suficiente para a apresentação de uma proposta 
de emenda à Constituição.

Mas se tomarmos a reforma política como um 
processo, veremos que o Relator Ronaldo Caiado dava 
conta de passos importantes na direção do aperfeiço-
amento do sistema eleitoral e partidário e do sistema 
político. 

O projeto foi aprovado em 2003, não só pela 
Comissão Especial, mas também pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Mas só em 2006, Sr. Presiden-
te, o projeto veio ao plenário.

Lamentavelmente, em 2007, para frustração da 
Casa e da sociedade, o projeto do nobre Deputado 
Ronaldo Caiado foi rejeitado. E, em seu lugar, veio o 
Projeto de Lei nº 1.210, de 2007, subscrito pelo no-
bre Deputado Regis de Oliveira, que incorporou num 
substitutivo por ele apresentado uma série de projetos 
que tramitavam na Casa. Também, Sr. Presidente, não 
teve êxito: foi rejeitado. 

A Frente Parlamentar pela Reforma Política apre-
sentou 15 emendas ao projeto do nobre Deputado 

Regis de Oliveira, que também incorporava parte das 
propostas do projeto de lei do nobre Deputado Ronaldo 
Caiado, que relatou um trabalho de mais de 1 ano de 
uma Comissão Especial de reforma política.

Tudo isso é lamentável, é frustrante. A socieda-
de espera que, em algum momento, as distorções dos 
sistemas eleitoral e político-partidário sejam enfrenta-
das para valer pelo Congresso Nacional, mas tem tido 
reiteradas frustrações porque o assunto não prospe-
ra nesta Casa, porque a lógica do interesse pessoal, 
individual e partidário se sobrepõe ao interesse da 
sociedade, da democracia e do aperfeiçoamento do 
sistema político do nosso País. 

Diante dessa última tentativa, também frustrada, 
nos últimos dias, a Frente Parlamentar, ao contrário do 
que ocorre reiteradamente nesta Casa, entendeu que, 
mais do que em outros momentos, teria que fortalecer 
as suas atividades, a sua agenda, e ampliar o debate 
com a sociedade. 

Uma das propostas da Frente é exatamente re-
alizar audiências públicas nas Assembleias Legislati-
vas. Vamos começar pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, da minha querida colega Jô Moraes. 
Aquela Assembleia já conseguiu aprovar requerimento 
propondo a realização da audiência pública, que cer-
tamente terá o apoio da nobre colega e vai nos ajudar 
a criar uma Frente Parlamentar no âmbito do Estado 
de Minas Gerais.

O mesmo se pretende fazer nos outros Estados da 
Federação, para que se tenha amplo movimento, tanto 
quanto possível semelhante àquele da Constituinte de 
1988, quando a sociedade mobilizou-se, envolveu-se 
profundamente no debate sobre o novo marco consti-
tucional do País. E foi graças àquela enorme, ampla, 
democrática mobilização da sociedade que se fez o 
novo marco constitucional para o País, após a derrota 
da ditadura militar. Por conta disso, temos uma Cons-
tituição moderna, avançada, a Constituição de 1988, 
que acaba de fazer 20 anos.

O nobre Deputado Emiliano José com a palavra, 
com muito prazer.

O Sr. Emiliano José – Nobre Deputada Luiza 
Erundina, creio que V.Exa., que tem cuidado com muito 
carinho, atenção, densidade, da questão da reforma 
política, está corretíssima. Essa reforma, como bem 
acentuou V.Exa., só virá – e é necessário afirmar isso – 
com intensa mobilização da sociedade brasileira. É visto 
que esta Casa até agora, ao menos, por sua maioria, 
resiste a uma reforma política capaz de modificar ins-
titucionalmente o País. V.Exa. sabe, e tem destacado, 
que uma das raízes de nossas dificuldades no mundo 
da política, uma das raízes dos escândalos que envol-
vem a atividade política e parlamentar no País, está 
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na estrutura política que vivemos, com financiamento 
privado de campanhas; enfraquecimento dos partidos; 
infidelidade partidária; inexistência de lista fechada, ne-
cessária à modernização do País, da vida política e dos 
partidos. Por isso, quero elogiar e destacar o trabalho 
de V.Exa. e, de modo especial, insistir na necessidade 
do que V.Exa. aponta: mobilizar a sociedade brasileira 
de maneira ampla e convencê-la da necessidade de 
uma reforma política profunda, e não cosmética, para 
melhorar a vida democrática do País e consolidar a 
evolução democrática no Brasil.

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Muito obrigada, 
nobre Deputado Emiliano José, pelo aparte. 

A propósito, os pontos que V.Exa. destaca fazem 
parte de um projeto de lei alternativo, de iniciativa da 
Frente Parlamentar, que não quer ficar apenas apre-
sentando emendas às propostas que tramitam na Casa. 
Consciente da dificuldade em se construir consenso 
ou maioria em relação a alguma proposta de reforma, 
a Frente decidiu construir um projeto de iniciativa po-
pular, que, brevemente, será apresentado através da 
Comissão de Legislação Participativa. Evidentemente, 
V.Exas. serão convidados a virem juntos não só quando 
da apresentação da proposta, mas também no momen-
to de divulgá-la e submetê-la a amplo debate, porque 
a sociedade civil tem o que dizer sobre o assunto.

A proposta alternativa da Frente Parlamentar en-
volve exatamente os pontos que V.Exa. destacou: lista 
preordenada, com alternância de gênero. V .Exa. não 
tocou nesse ponto, mas tenho certeza de que, dentro 
da lógica dos pontos que V.Exa. expôs, pressupõe que 
esse seja o ponto mais importante que vai introduzir 
condições objetivas de mudanças no nosso sistema. 
Portanto, lista preordenada com alternância de gêne-
ro, um homem e uma mulher. E financiamento público 
exclusivo, certamente entendendo que financiamento 
público não poderá ser isolado da proposta de vota-
ção em lista.

Sabemos que existem várias iniciativas propondo 
financiamento público, misto ou exclusivo, mas sem a 
lista. A avaliação da Frente é que isso é inviável. Como 
administrar recursos públicos pelo País inteiro com mi-
lhares de candidatos? Só faz sentido haver financia-
mento público exclusivo com lista preordenada, com 
a responsabilidade dos partidos pelo gerenciamento 
desses recursos e prestação de contas sistemática, via 
Internet, em tempo real, para evitar qualquer desvio ou 
qualquer reedição do que lamentavelmente ocorre hoje 
em relação ao financiamento de campanha.

Com a palavra o nobre Deputado Armando Abílio, 
meu conterrâneo da Paraíba.

O Sr. Armando Abílio – Deputada Luiza Erundi-
na, paulista-paraibana, sempre acompanhei a preocu-

pação de V.Exa. no que diz respeito à reforma política. 
Infelizmente, o que estamos vendo? Acredito – e penso 
que V.Exa. concorda comigo – que tem de haver um 
período de transição, porque se nós pensarmos em 
2010 não vai sair nada. Existem conflitos e interesses 
entre partidos. Sinceramente , eu defendo, assim como 
V.Exa., o financiamento público, a lista, que uns chamam 
de lista preordenada e outros de lista fechada. E eu 
também acredito e defendo que só teremos condições 
de ter financiamento público se houver lista fechada. 
Então, quero me somar à preocupação de V.Exa., no 
sentido de que temos de ter financiamento público, 
porque, se não tivermos, num futuro não tão distante, 
a classe política, a atividade política vai ser toda ocu-
pada pelo poder econômico. Quero deixar registrada 
também a nossa preocupação. E quero somar-me 
também, como eu disse, à preocupação de V.Exa. no 
sentido de que essa reforma caminhe com um período 
de transição, mas que caminhe de maneira rápida, ágil. 
Quero deixar portanto registrada a preocupação, não 
só de V.Exa., como paulista-paraibana, mas também 
de toda a Paraíba, que se preocupa com a reforma po-
lítica para que o Poder Judiciário não tenha de ditar as 
regras. Tive, Deputada Luiza Erundina, oportunidade, 
como Presidente do PTB do Estado, de visitar vários 
municípios. E o que acontece? Em cada município 
existem regras diferentes, baseadas exatamente em 
acordos com os interesses ou com as interpretações 
do juiz local. Então, temos de nos conscientizar da ne-
cessidade urgente, emergencial da aprovação de uma 
nova reforma política. Parabéns por trazer aqui para o 
debate, para a discussão o tema reforma política. Pa-
rabéns, Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Muito obrigada, 
nobre Deputado.

Antes de passar a palavra aos demais colegas, 
quero avançar um pouco em relação às atividades da 
Frente Parlamentar, que teve a preocupação de reali-
zar uma pesquisa junto aos Parlamentares.

Com amostra de 150 Parlamentares, uma pro-
porção de Deputados Federais e outra de Senadores, 
o Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC e o 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar – DIAP realizaram uma pesquisa recente, com a 
assessoria de uma consultoria política da UnB.

Gostaria de chamar a atenção dos nobres pares 
e dos telespectadores para o resultado dessa pesqui-
sa, a fim de observar a dificuldade de se avançar em 
relação a esse tema na Casa, exatamente pelas posi-
ções individualizadas que a pesquisa revela, evidente-
mente sem individualizar as respostas. O diagnóstico 
a que essa pesquisa chega é de total inviabilidade de 
alguma mudança qualitativa nos procedimentos, nas 
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regras, nas normas e na prática política que vige hoje 
em nosso País.

Srs. Parlamentares, vejam algumas leituras pos-
síveis sobre os resultados da pesquisa com Parlamen-
tares sobre a reforma política.

Perguntados sobre se a mudança nas regras 
eleitorais e partidárias devem vigorar a partir de 2010, 
53,3% concordam que elas devem viger a partir de 
2010, portanto, teriam de ser aprovadas até final de 
setembro.

Outra questão foi sobre a adoção do sistema de 
lista, se preordenada ou aberta, como é hoje. E, no 
caso de lista preordenada, se haveria preferência pela 
lista preordenada que possibilite ao eleitor ou eleitora a 
alteração da lista. Concordam com a lista aberta 30% 
dos Parlamentares, desde que o eleitor possa alterar 
a ordem da posição dos nomes.

O terceiro item é sobre a inelegibilidade. A maioria 
considera que deve ficar como está, ou seja, será ine-
legível o candidato ou candidata julgado e condenado 
em última instância – 50,7% têm essa posição.

Um outro item é com relação ao voto distrital. Há 
uma predominância do sistema misto com a votação 
na lista e no candidato do distrito, sendo que o eleitor 
tem direito a 2 votos no sistema distrital misto. São 46% 
das respostas foram favoráveis a essa posição.

Outra pergunta foi se as coligações devem per-
manecer somente para os cargos majoritários. E 51,3% 
disseram que sim. E 42,7% dos Parlamentares pes-
quisados defenderam a constituição de federações 
partidárias, na hipótese do fim das coligações pro-
porcionais. 

O financiamento das campanhas deve ser ex-
clusivamente público para 58,7% dos entrevistados. 
Vejam que grande percentual!

Em relação à fidelidade partidária, não se tem 
um maioria significativa entre os que defendem a fi-
delidade relativa, que são 46% – o Parlamentar perde 
o mandato somente na hipótese de mudança de le-
genda sem motivo relevante –, e a ampla, 42%, com 
perda do mandato em caso de mudança de partido ou 
desrespeito às diretrizes partidárias.

Outro item demonstra que a maioria é favorá-
vel à janela na fidelidade, para mudança de partido 
– 54%.

Com relação à duração dos mandatos, a maio-
ria escolheu manter a sistemática atual (32%), segui-
do da opção de ampliar para 5 anos, sem reeleição 
(23,3%).

No quesito reeleição, a opinião majoritária é pela 
proibição para o Executivo, 51,3%. A maioria (54,7%) 
é contra a ampliação e a uma nova regulamentação 
para os mecanismos de democracia direta, defenden-

do o que está previsto. Portanto, 54,7% são contra a 
regulamentação dos mecanismos de democracia par-
ticipativa e de democracia direta.

A cláusula de barreira saiu vencedora, com 51,3% 
dos entrevistados defendendo a proibição de ocupação 
de vaga no Parlamento para o partido que não atingir 
o mínimo de representatividade. Portanto, tendência 
de excluir os ideologicamente identificados que não 
chegarem à quantidade de representação que existe 
nesta Casa.

Quanto à representação dos povos indígenas – 
prestem bem atenção, Sras. e Srs. Parlamentares, à 
posição da maioria dos nossos colegas –, a grande 
maioria (75,3%) defende o atual sistema de concorrên-
cia de índios e não índios, ou seja, acham que o índio 
não tem de ter tratamento diferenciado dos normais 
cristãos que participam do atual processo político em 
nosso País.

Atentem para outro item agravante: os Parlamen-
tares reconhecem a baixa representação dos negros 
e negras, mas não querem alterar as regras atuais, 
pois 70% não admitem a política de quotas para mu-
lheres, negros e índios. A posição contra a reserva 
de vagas por sexo obteve a maioria, com 51,3% dos 
votos. Ou seja, o Parlamento é contra a reserva de 
vagas por sexo. 

Nobres pares, se temos esse quadro, que é uma 
revelação efetiva do que pensam os Srs. Senadores 
e os Srs. Deputados, acho que é até melhor não se 
votar nada neste momento. Se o que predomina é 
essa mentalidade, esse posicionamento atrasado, 
regressivo, do ponto de vista democrático, é melhor 
não votar nada.

Nobres colegas, acho que o que vai mesmo mu-
dar essa realidade é a sociedade movimentar-se, mo-
bilizar-se, pressionar, exigir e não ficar refém de uma 
mentalidade que se reproduz através de uma mídia 
que não tem muito compromisso com a democracia, 
um bem inestimável e inegociável que custou vidas, 
exílios, desaparecimentos, torturas. Essa conquista da 
cidadania brasileira tem de ser preservada. E para que 
ela seja preservada e aperfeiçoada é preciso ampla, 
estrutural, democrática e popular reforma política. Só 
assim haverá condições não só de preservar as con-
quistas da Constituição Federal de 1988, mas também 
de ir muito além disso, com o aperfeiçoamento demo-
crático dos sistemas político-eleitoral e partidário em 
nosso País.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Luiza Erun-
dina, o Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao Deputa-
do Ilderlei Cordeiro.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para 
registrar, com grande alegria, que acabei de sair da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
do Senado, onde foi aprovado projeto de grande im-
portância para nós que moramos na Amazônia: a le-
galização da profissão de mototaxista, classe que já 
existe na Amazônia, em vários municípios de nosso 
País e que, com certeza, só vai ser engrandecida com 
a regularização.

O projeto já passou pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e vai para a Comissão de Assistência 
Social. Logo em seguida, vai para o plenário do Se-
nado. Infelizmente, na Câmara dos Deputados, não 
conseguimos aprovar o projeto dos mototaxistas, só 
o do motobói, mas agora o projeto foi aprovado na 
Comissão do Senado.

Parabenizo todos os mototaxistas do País, em 
nome do Presidente Eudes, da minha cidade. Para-
béns a todos!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, com a palavra o ilustre Depu-
tado Manoel Salviano.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar que o Juiz Haroldo Correia de 
Oliveira Máximo, pertencente aos quadros da Uni-
versidade Regional do Cariri e Juiz em Fortaleza, foi 
indicado para o cargo de Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Ceará.

Registro a importância desse cidadão, que é 
respeitado como juiz por toda a população em todo o 
Estado do Ceará. Nós, conterrâneos cearenses, fica-
mos muito orgulhosos de vê-lo no Tribunal de Justiça 
como Desembargador no Estado do Ceará.

Muito obrigado.
O SR. DELEY – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Deley.
O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, gostaria apenas de 
fazer um registro em relação à escolha das 12 cidades 
que vão sediar a Copa do Mundo. 

É importante que o Brasil compreenda a impor-
tância desse evento não apenas na área esportiva, 
especialmente para as 12 cidades escolhidas, pois va-

mos adiantar um processo de melhoria principalmente 
na área de infraestrutura. 

Obviamente, o Governo Federal, os Estados e os 
Municípios envolvidos nesse evento têm um compromis-
so muito grande e não podem perder a oportunidade 
de avançar no que se refere à infraestrutura dessas 
cidades e de aproveitar a visita de milhares de turistas. 
Sabemos que o turismo é um dos segmentos que mais 
emprega no País. Então, será uma grande oportunidade 
para o Brasil, e é preciso realmente fazermos bonito 
para que os turistas retornem ao nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-

tes de passar a palavra ao segundo orador do Gran-
de Expediente, a Presidência convoca os Srs. Parla-
mentares presentes nas diferentes dependências da 
Casa a virem ao plenário, pois precisamos atingir o 
quorum regimental após as 16h para darmos início 
à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Cle-
ber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ve-
nho registrar que o Vereador Júlio César Alves Costa, 
do PRB, e o Prefeito João Francismar de Carvalho 
Feitosa, ambos da cidade de São Raimundo das Man-
gabeiras, no Estado do Maranhão, estão nos dando a 
honra de prestigiar esta sessão ordinária da Câmara 
dos Deputados no dia de hoje.

Também quero registrar, Sr. Presidente, com sa-
tisfação, que a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal aprovou o projeto que 
regulamenta da profissão dos mototaxistas e moto-
bóis. Dessa forma, aquela Comissão faz justiça a tais 
profissionais, que há tempo vêm lutando pela regula-
mentação da profissão. 

Essa aprovação é um avanço na tramitação des-
se projeto que atende aos interesses de milhares de 
trabalhadores do Brasil inteiro, em especial, os moto-
taxistas e motobóis do Maranhão. Portanto, registro 
que a CCJ do Senado aprovou um grande projeto, 
que vai regulamentar profissão tão importante nas ci-
dades brasileiras. 

Mais uma vez, abraço com carinho o Vereador 
Júlio e o Prefeito Francismar, de São Raimundo das 
Mangabeiras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALBANO FRANCO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, evidencia-se no cenário eco-
nômico brasileiro, com alguma nitidez, que o País vem 
paulatinamente superando a crise financeira iniciada 
em setembro de 2008 com a quebra do Banco Lehman 
Brothers, nos Estados Unidos. 

Além das recentes informações conjunturais que 
atestam esta afirmação, a exemplo da pequena redu-
ção na taxa de desemprego de abril em relação à de 
março, de outros sintomas positivos como as constan-
tes altas da BOVESPA em razão da volta do investidor 
estrangeiro, da elevação do índice de confiança do 
consumidor, que subiu em 1,3% em abril, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas, e do aumento das vendas 
reais dos supermercados, que aumentaram 16,9% em 
abril deste ano, em comparação com o mesmo mês de 
2008, segundo a ABRAS, mostram que a economia 
brasileira se recupera e que poderá surpreender com 
uma tênue expansão positiva este ano.

Convém, entretanto, assinalar que o setor dinâ-
mico da economia, a indústria, não vem apresentando 
desempenho satisfatório até o momento. Muito ao con-
trário. De acordo com a recente pesquisa mensal do 
IBGE, a produção industrial caiu 14,7% entre janeiro 
e abril, em relação aos 4 primeiros meses de 2008, 
com destaque para a produção de bens de capital, que 
despencou 22,6%.

Esses dados atestam que estamos ainda distan-
tes da retomada do crescimento em bases sustentá-
veis. Para tanto, será absolutamente indispensável a 
elevação da taxa de investimento da economia, como 
consequência do alargamento do consumo interno, 
através de medidas fiscais imediatas que desonerem 
os investimentos na produção, principalmente com 
relação ao PIS e à COFINS.

Tais iniciativas, sem dúvida, elevarão a produção 
e a competitividade da economia brasileira, tão neces-
sária ao alargamento do mercado interno, assim como 
o aumento das nossas exportações de manufaturados, 
com geração de mais empregos e renda.

Mas, paralelamente, é preciso que o País retome 
a implementação das reformas estruturais, especial-
mente a tributária. As medidas fiscais de desoneração 
tributária recentemente adotadas pelo Governo no sen-
tido de incrementar as vendas de bens de consumo 
duráveis como automóveis e geladeiras mostraram e 
demonstraram que a elevada carga tributária é o maior 

empecilho para que o Brasil cresça a taxas elevadas 
com sustentabilidade.

Urge, então, Sr. Presidente, que esta Casa colo-
que em pauta a discussão sobre a reforma tributária, 
decisiva para que o Brasil reencontre os caminhos do 
crescimento econômico.

Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

tinuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Paulo Piau, do PMDB de Minas Ge-
rais, pelo prazo de 25 minutos.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhores telespectadores da TV Câmara, se-
nhoras e senhores servidores desta Casa, em primeiro 
lugar, quero cumprimentar a Deputada Luiza Erundina 
pelo pronunciamento que fez há pouco. A exemplo de 
S.Exa., também me sinto desapontado com a incapa-
cidade desta Casa e dos Parlamentares, pois nada se 
avançou com relação à chamada reforma política. 

O pior dos mundos é o que aí está. Portanto, qual-
quer alteração certamente não seria pior do que aquilo 
que existe na atual legislação eleitoral. Evidentemen-
te, a base da corrupção no País chama-se processo 
eleitoral, mau exemplo não somente para a política 
partidária, mas para as várias eleições em todas as 
instituições do País. 

Portanto, também venho fazer o meu desabafo, 
pois acreditei que desta vez avançaríamos, pelo me-
nos um pouco, na reforma política. 

Sr. Presidente, passo a abordar agora tema im-
portante, que está em debate neste momento, no País: 
a questão ambiental brasileira. O Brasil tem 509 anos, 
mas, apenas de 50 anos para cá, a questão ambiental 
tornou-se evidente e importante. Lembro que a primeira 
conferência mundial sobre o meio ambiente foi realizada 
em Estocolmo, em 1972 – é algo recente, portanto. 

Depois tivemos a Rio-92, no Brasil, e a Rio + 10, 
na África do Sul, em 2002. Portanto, a questão do meio 
ambiente é extremamente importante, embora recente, 
em virtude do crescimento da população mundial, que 
causa evidente esgotamento dos recursos naturais. 

Antes disso, o Brasil já se preocupava com nos-
sas águas e com nosso solo. Houve alguma tentativa 
com o Código de Águas e com o Código Florestal Bra-
sileiro. A Constituição Federal de 1988, Sr. Presiden-
te, trouxe também importante reforço para as ações 
ambientais.
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Nos anos 1990, tivemos 2 avanços, o primeiro 
deles com relação à Lei nº 9.433, de 1997, a chamada 
Lei das Águas, muito bem concebida no que se refere 
à chamada parceria, governança ambiental. A socie-
dade e o Governo participam juntos das decisões, e a 
governança baseia-se nos comitês, nas agências. É, 
portanto, uma lei importante.

O segundo avanço refere-se à Lei nº 9.605, de 
1998, a Lei dos Crimes Ambientais, que também tem 
um foco positivo e deu origem, 10 anos depois, ao re-
cente Decreto nº 6.514, de 2008, que está sacudindo 
o Brasil inteiro.

Devemos ainda ter cuidados maiores na utilização 
do nosso solo, com relação à agricultura. Dizem que o 
solo é a pele da terra, mas ele não tem recebido a de-
vida atenção. Ainda se vê a má utilização do solo, não 
apenas no campo, com a agricultura, mas também nas 
cidades, a exemplo de intervenções em estradas e fer-
rovias. Precisamos avançar nesse tema, pois, quando 
a água do rio fica suja é sinal de que o solo está sendo 
mal cuidado, seja na cidade, seja no campo.

Por outro lado, existem algumas ações muito po-
sitivas, a exemplo do plantio direto, cuja tecnologia foi 
desenvolvida por universidades, institutos de pesqui-
sa, empresas estaduais e pela EMBRAPA, e devem 
ser aplaudidas pela sociedade brasileira. Mas quase 
sempre não vemos o reconhecimento, principalmente 
por parte das instituições ambientais, de que foram os 
institutos de pesquisa e as universidades que desen-
volveram a tecnologia que foi absorvida pelos produ-
tores. Hoje o plantio direto é reconhecido e merece o 
aplauso não apenas das instituições ambientalistas, 
mas também de toda a sociedade brasileira, porque 
preserva nosso solo, a pele da terra, para que ele cum-
pra sua função maior.

Essa matéria é tão nova, Sr. Presidente, que, 
nos últimos 30 anos, o Governo implantou ações que 
hoje são consideradas crimes ambientais. Veja, por 
exemplo, o ProVárzea, programa incentivado pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 
Brasil inteiro. Com o objetivo do plantio, rasgaram-se 
várzeas, drenaram-se veredas, enfim, adotaram pro-
cedimentos que se tornaram crime ambiental. Isso 
ocorreu nos últimos 30 anos. 

Sr. Presidente, hoje, se, em Minas Gerais, for 
aplicada a lei ambiental vigente, o café que existe nas 
montanhas será totalmente dizimado. O mesmo ocor-
rerá com as uvas nas encostas. 

Enfim, todas as atividades foram financiadas com 
recursos públicos. Chamo a atenção para isso exata-
mente pelo conflito que vivemos hoje no Brasil com as 
questões ambientais.

Sr . Presidente, os produtores rurais não podem 
ser criminalizados por terem tido comportamento cor-
reto na época oportuna. Mais do que isso, os produ-
tores estão sendo presos. Isso é uma injustiça muito 
grande que se faz com aquele que está produzindo o 
nosso alimento do dia a dia!

Existem uma situação de fato, consolidada, real e 
um passivo ambiental concreto, pois passamos quase 
500 anos podendo fazer o que queríamos, e o mundo 
procedeu da mesma forma. Evidentemente, esse passi-
vo tem de ser resgatado, mas não dá para resgatá-lo da 
noite para o dia, como querem alguns fiscais, algumas 
ONGs ambientalistas e alguns promotores. Portanto, 
isso requer planejamento e o tempo devido, para que 
possamos cuidar do meio ambiente e não fazer disso 
um campo de batalha, porque quem vai sair prejudicado 
será o meio ambiente brasileiro, com certeza.

A legislação ambiental brasileira não é cumprida 
porque é cheia de teorias, de ideologias e até mesmo 
de utopias. Lei boa é aquela que pode ser cumprida. 

Hoje assistimos, Sr. Presidente, a coincidência 
muito grande: o foco está no campo brasileiro, porque 
a agricultura brasileira é a mais competitiva do mundo. 
Incomodamos o resto do mundo. Portanto, o mundo 
está interessado na Amazônia e em frear o agronegó-
cio brasileiro – quando falo de agronegócio, refiro-me 
à agricultura brasileira. O foco nas cidades é diminuto. 
Há alguma estratégia. Estão engabelando-nos nisso 
aí. Não tenho dúvidas.

De repente, o Brasil resolve cumprir a lei através 
de mecanismo de comando e controle: lei, fiscal e multa. 
Inclusive, cumprimento os senhores promotores, cuja 
função é fazer cumprir a lei, que está, evidentemente, 
em desacordo com a realidade brasileira. Muitos pro-
motores têm bom senso e ajudam com isso, mas lei 
não é para ser interpretada com bom senso. É para ser 
cumprida, ou muda-se. É o que temos de fazer. Temos 
de ter coragem, Deputado Nilson Mourão, de mudar a 
lei brasileira, adaptando-a a legislação realista brasi-
leira, para que o que tiver na Carta Maior deste País, 
nas Cartas estaduais e nas Leis Orgânicas dos Muni-
cípios seja efetivamente cumprido. Quem não cumprir 
que seja punido de acordo com o rigor da lei. Do jeito 
que está consolidada, hoje, realmente não há como 
cumpri-la. Aí o desajuste, o confronto, o conflito estão 
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esparramados por todo o território brasileiro. Então, lei 
tem de ser real para ser cumprida. Lei não pode ter 
utopias ou teorias, sob pena de causar conflito. Mar-
co legal é uma coisa importante para qualquer nação. 
Portanto, o Brasil tem de avançar.

Temos de sair desse mecanismo apenas de co-
mando e controle: leis, fiscalização e punição. Está 
provado que isso não resolve. Até pelo contrário, pre-
judica mais o meio ambiente. Temos de punir quem 
erra, mas temos de partir para a chamada governan-
ça ambiental, que deve envolver toda a sociedade no 
processo, planejar, recuperar o passivo, incentivar, dar 
responsabilidades e fazer parcerias, para que realmente 
o meio ambiente avance juntamente com as questões 
de ordem econômica e social que são importantes.

Antes de ouvir o Deputado Nilson Mourão, con-
cluo o pensamento. Queremos a contribuição de todo 
o mundo. Considero perfeita a Lei nº 9.433, a Lei das 
Águas, porque envolve a governança, envolve os co-
mitês de bacia, as agências de bacia. Na verdade, foi o 
modelo francês que copiamos. Então, temos de copiar 
as coisas boas que acontecem no mundo, mas não 
podemos aceitar a interferência de países, de institui-
ções ou de organizações estrangeiras nos assuntos de 
responsabilidade exclusiva dos brasileiros. Cuidar do 
meio ambiente brasileiro é uma responsabilidade dos 
brasileiros, a menos que assinemos acordos internacio-
nais, pactuando com outros países o modus operandi 
para que continuemos gerando nosso emprego e nossa 
renda e cuidando também do meio ambiente.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nilson 
Mourão.

O Sr. Nilson Mourão – Ilustre Deputado Paulo 
Piau, estou ouvindo atentamente o pronunciamento de 
V.Exa. Quero parabenizá-lo por trazer ao plenário da 
Casa debate tão importante e complexo no momento 
em que se inicia a Semana do Meio Ambiente, e chega 
o Dia do Meio Ambiente. V.Exa. está problematizando o 
tema e trazendo as questões conflituosas para o debate 
no plenário. Creio que seja tema ainda relativamente 
novo para a sociedade brasileira, mas, como tantos 
outros, saberemos enfrentá-lo de cabeça erguida e 
encontrar nosso próprio caminho. Parabéns, Deputado 
Paulo Piau, pelo brilhante pronunciamento!

O SR. PAULO PIAU – Obrigado, Deputado Nil-
son Mourão, pela referência. Essa intervenção que 
digo internacional nos assuntos nacionais está cada 
vez mais explícita. Se fizemos uma revisão, vamos ver 
a interferência daquele francês chamado José Bové – 

maior defensor dos subsídios europeus – que fez uma 
movimentação para destruir campos de experimenta-
ção de soja no Rio Grande do Sul durante o 1º Fórum 
Social Mundial. Isso foi ontem. Lamentavelmente , a 
maioria dos brasileiros bateram palmas para figura que 
é contrária aos interesses brasileiros. 

As ONG ambientais canadenses e americanas 
que aqui estiveram faziam proposta para o produtor 
de soja brasileiro deixar de plantar, pagavam para 
não plantar, evidentemente, na tentativa de desarti-
cular nosso mercado externo. Quem não se lembra 
das ONGs estrangeiras finlandesas que intervieram 
nos Parlamentos do Espírito Santo, de São Paulo e 
de Minas Gerais – eu era Deputado Estadual – para 
limitar em 250 hectares, pessoa física e jurídica, as 
chamadas florestas plantadas, as florestas energéti-
cas? Felizmente, demos um basta nisso. São Paulo e 
Minas Gerais adotaram o mesmo procedimento. 

Quem não se lembra, recentemente, da Liga Cam-
ponesa, que destruiu nossos trabalhos de pesquisa no 
País? A Liga Camponesa, uma ONG internacional, não 
tem nada que meter o bedelho nas coisas do nosso 
País. Agora, muito acentuadamente, vêm as questões 
relativas ao meio ambiente.

Sr. Presidente, o Brasil, no que diz respeito à ques-
tão ambiental, possui 3 tipos de pessoas: os tolos, os 
vigaristas e as pessoas de bem. Os tolos são aqueles 
influenciados, que pensam que as ONGs estrangeiras 
estão no Brasil apenas para ajudar a cuidar do meio 
ambiente brasileiro, que não estão a serviço de na-
ções e corporações. Existem ainda aqueles tolos que 
pensam que os missionários que estão na Amazônia 
lá se encontram apenas para ajudar nossos índios ou 
para cuidar da nossa Amazônia, pensam que não têm 
interesses outros, como fazer pesquisa de prospecção 
de minerais e explorar nossa biodiversidade.

Os vigaristas, Sr. Presidente, a segunda catego-
ria, são aqueles que exploram o meio ambiente. Há 
uma gama enorme de ONGs, de entidades ambien-
talistas e de agentes públicos do Governo que criam 
dificuldades para vender facilidades. Isso gera, eviden-
temente, corrupção. 

E há as pessoas de bem, aquelas que querem 
acertar, fazer o desenvolvimento sustentável, mas são 
dificultadas pelos tolos e pelos vigaristas. Portanto, a 
cada dia devemos pensar e refletir sobre esse tema, 
sob pena de estarmos aplaudindo coisas maléficas 
para o Brasil.
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Sr. Presidente, o Decreto nº 6.514, de 2008 – 
promulgado 10 anos depois da Lei nº 9.605, de 1998, 
a Lei dos Crimes Ambientais, no Governo anterior ao 
Governo Lula –, foi uma bênção. A Lei nº 9.605, de 
1998, é de gabinete, sem a participação da sociedade. 
O Brasil tinha apenas 9 anos de democracia seguida. 
Hoje temos 20 anos. A Lei dos Crimes Ambientais está 
fora da nossa realidade. O Decreto nº 6.514 explodiu 
essa bolha e trouxe o debate para a sociedade brasi-
leira. Houve até um debate acalorado entre os Minis-
tros Stephanes e Minc. 

O Ministro Stephanes hoje busca a ação das uni-
versidades, das entidades de pesquisa, a parte técni-
ca para subsidiar nossa ação política no Parlamento. 
Esse é um caminho correto. Já o Ministro Minc, com 
seu jeito de fazer política ambiental, usa mais a arma 
ideológica, a arma emocional, ancorado pelas ONGs, 
inclusive internacionais, o que condeno. E a impren-
sa mundial usa o aquecimento global. Hoje, todos no 
mundo têm medo de morrer torrado. Qualquer apelo 
ambiental é mais forte que o apelo produtivo, fazendo 
a opinião pública muitas vezes contrária aos interes-
ses brasileiros.

A verdade é que o Brasil não pode mais ser 
administrado por Brasília, Sr. Presidente. Eu sempre 
digo, nas minhas intervenções, que eu conhecia pouco 
Brasília, mas que hoje a conheço relativamente bem. 
Brasília, se não tomarmos cuidado, Deputado Rômu-
lo Gouveia, começará a atrapalhar o Brasil. O Brasil 
é um continente. Seu aspecto ambiental é composto 
por vários biomas, que são impossíveis de serem ad-
ministrados por Brasília. 

Todo candidato fala em promover o pacto federa-
tivo, mas acabamos por concluir que todos são iguais a 
macarrão, duro antes de entrar na panela, mas depois 
que entra fica mole. 

O § 1º do art. 24 da Constituição brasi-
leira diz o seguinte: “No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais”. 

Nesta Casa, nós colocamos na lei metros de 
cada lado do rio para preservar nossas matas ciliares. 
Essa é questão eminentemente técnica. Os técnicos 
têm que se responsabilizar por isso. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CO-
NAMA tem poderes, às vezes, acima deste Parlamen-
to, em alguns casos legisla mais que ele, o que está 
também errado.

Precisamos criar o Sistema Único do Meio Am-
biente brasileiro. 

Ouço o Deputado Rômulo Gouveia.
O Sr. Rômulo Gouveia – Vou ser bastante breve. 

Cumprimento o Presidente Michel Temer, que acaba de 
assumir a Presidência. Parabenizo V.Exa. pelo pronun-
ciamento. Presidente Michel Temer, tive oportunidade, 
na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, a convite 
do Exército brasileiro, ao lado de 8 Parlamentares 
desta Casa e do Senador Arthur Virgílio, de visitar 
a Amazônia, inclusive, São Miguel, já na divisa com 
a Colômbia, e ver a importância da preservação, do 
trabalho exercido pelo Exército e pelas pessoas que 
defendem o movimento do meio ambiente, como o da 
Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Em função 
do tempo, quero parabenizá-lo e me associar ao pro-
nunciamento de V.Exa.

O SR. PAULO PIAU – Sr. Presidente, só para 
concluir, peço a tolerância de V.Exa. Foram várias in-
tervenções.

Precisamos criar, sim, o Sistema Único do Meio 
Ambiente, a exemplo do Sistema Único de Saúde. Que 
possamos fazer o pacto federativo entre a União, os 
Estados e os Municípios. Essa é a única fórmula de 
envolver a sociedade, para tratar consciente e res-
ponsavelmente o meio ambiente. Para isso, temos as 
questões emergenciais. 

Defendo aqui a Medida Provisória nº 2.166, de 
2001, relatada pelo Deputado Moacir Micheletto. S.Exa. 
está com o projeto pronto para a Ordem do Dia; basta 
fazer ajustes e entendimentos. Acho que podemos re-
solver as questões emergenciais. O Decreto nº 6.514 
está suspenso até o final do ano.

Temos de discutir mais do que isso e aprovar o 
novo Código Ambiental Brasileiro, para fazer as rela-
ções campo/cidade da forma mais harmônica possível, 
baseados no levantamento ecológico e econômico, nas 
reservas ambientais. Não tem sentido falar de reserva 
legal, APP. Podemos falar de reservas ambientais. 

O trabalho da Universidade Federal de Viçosa 
cria a reserva ambiental na bacia, não por proprieda-
de – gosto muito dessa ideia. O tratamento ambiental 
nas cidades é extremamente importante, de maneira 
que não vamos focar apenas o campo; financiamento; 
incentivo; punição, quando for necessária; remuneração 
por serviços ambientais; governança ambiental com o 
Sistema Único do Meio Ambiente.

Temos que receber todas as contribuições da so-
ciedade, das universidades, dos institutos de pesquisa, 
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das organizações sociais. Ontem mesmo, tivemos a 
presença aqui de representantes da Universidade Fe-
deral de Viçosa e da Universidade Federal de Lavras, 
dando-nos suas contribuições.

Devemos mirar os exemplos de Nova Iorque: o 
governo firmou parceria com o campo e fez com que 
a água da cidade não precise de tratamento, mas ape-
nas de filtragem, e economizou assim 10 bilhões de 
reais. Esse é o número que temos.

E aqui há o exemplo da cidade de Extrema, no 
sul do Minas, em que a prefeitura fez um programa de 
incentivo aos produtores para preservar as APPs, as 
nascentes, as beiras dos rios, e isso está funcionan-
do muito bem.

Por último, quero recomendar ao Ministério do 
Meio Ambiente que, em vez de criticar o Brasil, criti-
que os países realmente poluidores. O Brasil é o 17º 
país entre os poluidores. Somente os Estados Unidos, 
a China, a Rússia e a Índia são responsáveis por 50% 
da emissão de CO2 no mundo. Portanto, o Brasil pre-
cisa melhorar, mas não está tão ruim como os outros 
países.

Se ONG do mundo inteiro vêm aqui criticar nosso 
trabalho, precisamos combinar com elas que vão tam-
bém aos Estados Unidos, à Índia, à China, ao Japão, 
para que lá tenham uma atuação. O problema maior 
do aquecimento global não está no Brasil, mas nos pa-
íses desenvolvidos que, muitas vezes, renegam essa 
contribuição para com o meio ambiente mundial.

Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa. a opor-
tunidade e pedir desculpas aos Deputados que não 
pude conceder apartes. Esse é assunto importante, 
e devemos continuar o debate, mas não como o da 
reforma eleitoral, ficar empacado. Temos que avançar 
e, se Deus quiser, vamos avançar.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Piau, o 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que venham ao plenário. Se não hou-
ver quorum daqui a pouco, vou encerrar o painel, e 
os que não comparecerem, naturalmente, sofrerão o 
efeito da falta.

O SR. RÔMULO GOUVEIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Paraíba assistiu, estarrecida, 
a uma tentativa de descumprimento de uma lei estadu-
al e também a um descompromisso com a educação. 
Partindo de uma pessoa ou de um órgão qualquer já 
seria inconcebível, mas partiu do próprio Governo do 
Estado. Do atual Governo que lá se instalou e que, até 
agora, não disse a que veio.

O Governo do Estado editou o Decreto nº 30.382, 
de 29 de maio passado, em que contingenciou 16 mi-
lhões de reais do orçamento da Universidade Esta-
dual da Paraíba, o que reduziria drasticamente a sua 
verba de custeio anual e pode até inviabilizar o seu 
funcionamento.

A UEPB é hoje uma instituição de ensino superior 
que ocupa lugar de destaque no Brasil, reconhecida 
pela excelência e pela qualidade de seu ensino, de sua 
pesquisa e de sua extensão. É um orgulho dos paraiba-
nos. Aí reside o descompromisso com a educação.

Ocorre que aquela universidade inaugurou uma 
nova fase em sua história, conquistando, após muitas 
lutas, a sua autonomia financeira, concedida através 
da Lei nº 7.643, de 6 de agosto de 2004, sancionada 
pelo Governador Cássio Cunha Lima, não estando su-
jeita, portanto, aos humores de quem eventualmente 
esteja ocupando o Palácio da Redenção. Há uma lei 
que garante a obrigatoriedade do repasse de seus re-
cursos. E aí reside a ilegalidade.

A Paraíba, guerreira, promoveu um verdadeiro 
levante contra mais esse ato impensado e descoorde-
nado, uma das marcas do atual Governo, que, ao lon-
go de mais de 100 dias de “instalação”, só promoveu 
nomeações de apadrinhados e não executou nada do 
prometido “choque de gestão”. Apenas causa choque e 
perplexidade com atitudes como essa de tentar retirar 
um direito conquistado pela UEPB.

Todas as entidades da sociedade civil organizada 
se posicionaram contrárias a esse verdadeiro atentado 
contra a UEPB, e, numa atitude sensata e atendendo 
aos clamores populares, o Governo voltou atrás em um 
ato que seria facilmente contestado pela via judicial.

As alegações do Governo do Estado da Paraíba 
para tentar inviabilizar financeiramente essa instituição 
séria, verbalizadas lamentável e estranhamente através 
de seu Secretário de Planejamento, Ademir Alves de 
Melo, que inclusive é oriundo do meio acadêmico – é 
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professor da Universidade Federal da Paraíba –, se-
riam de que “o Governo precisa utilizar recursos para 
as escolas, a polícia e para a saúde” e que “estamos 
pensando na Paraíba como um todo, e não em parti-
cular a UEPB. Não vamos dar privilégio a uma única 
instituição”.

Ora, sabemos que há dotação orçamentária, 
inclusive assegurada pelas Constituições Federal e 
Estadual para todos esses fins, e não seria com o sa-
crifício da universidade que os problemas enfrentados 
nessas áreas seriam resolvidos.

A Paraíba, inova no atual Governo ao considerar 
a educação “um privilégio”. Cada centavo aplicado em 
educação é o que se deixa de gastar, no futuro, em 
outras áreas. A educação reduz desigualdades e é um 
dos maiores fatores de mobilidade social. Não é, de 
maneira nenhuma, um privilégio.

A UEPB, instituição que promove a universali-
zação do ensino superior público e gratuito de qua-
lidade, com seu campus principal e a Reitoria em 
Campina Grande e campi espalhados nas cidades de 
Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pes-
soa, Monteiro e Patos, cidades-polo que garantem a 
sua presença em todos os quadrantes da Paraíba com 
cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa cien-
tífica e extensão universitária, merece apenas uma 
coisa: respeito!

A sua nobre missão de “formar cidadãos, me-
diante a produção e a socialização do conhecimento, 
contribuindo para o desenvolvimento educacional e 
sociocultural da Região Nordeste, particularmente do 
Estado da Paraíba, em sintonia com o Plano de Desen-
volvimento Sustentável Estadual’’ deve ser cumprida 
autonomamente, sem ingerências políticas.

Em atendimento ao clamor popular e à reper-
cussão negativa do anúncio do corte orçamentário, o 
Governo do Estado desistiu de seu intento.

Sempre participei, seja como Vereador em Cam-
pina Grande, seja como Deputado Estadual, de impor-
tantes momentos históricos da UEPB: do processo de 
estadualização em 11 de outubro de 1981, na gestão 
do Governador Tarcisio Burity e do Prefeito de Campina 
Grande, Ronaldo Cunha Lima; do reconhecimento pelo 
Ministério da Educação, em 1996, quando era reitor 
o saudoso Itan Pereira da Silva e Ministro da Educa-
ção o meu hoje colega de Parlamento Paulo Renato 
de Souza; e, por fim, do fator que possibilitou a sua 
expansão e o seu atual nível de desenvolvimento, que 
foi a sua autonomia financeira em 2004.

Como ex-aluno e admirador da instituição, como 
campinense, como paraibano e, acima de tudo, como 
um dos representantes da Paraíba nesta Casa do 
Congresso Nacional, sou e serei um eterno vigilante e 
defensor desse patrimônio de nosso Estado. Aqui luto 
para vê-la crescer e contra as ações que visam e ten-
tam, por motivos inconfessáveis, diminuir a UEPB.

Parabenizo, neste momento, toda sociedade pa-
raibana pela altivez em defender seus direitos; a As-
sembleia Legislativa da Paraíba, através dos Deputa-
dos Romero Rodrigues e Dunga Júnior, que usaram 
a tribuna daquela Casa para denunciar e cobrar provi-
dências; a Câmara de Vereadores de Campina Grande, 
através da sempre atenta vereadora Daniella Ribeiro; os 
jornalistas que utilizaram seus nobres espaços na TV, 
nas rádios, nos jornais e na Internet nessa verdadeira 
prestação de serviço público; os professores, alunos e 
funcionários da UEPB que não se calaram; e, por fim, 
a Reitora da Universidade Estadual da Paraíba, Mar-
lene Alves, baluarte e guerreira, que não quedou um 
milímetro às pressões dos que, numa visão diminuta da 
grandeza daquela instituição, tentaram, em vão, tolher 
o seu processo irreversível de crescimento.

Sr. Presidente, por fim, peço a transcrição nos 
Anais de artigo do eminente professor e advogado 
Carlos Aquino, intitulado Cem dias de solidão, publi-
cado em vários portais de notícias da Paraíba, em que 
o mesmo, numa síntese do pensamento reinante na-
quele Estado, traça um panorama sobre os 100 dias 
do atual Governo.

Era o que tinha a dizer. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Cem Dias de Solidão
Carlos Aquino
“A gente pode ser mais astuto que um outro, mas 

não do que todos os outros.” La Rochefoucauld
Após a propagação do tempo chegamos a cons-

tatação de que atravessamos cem dias de intervenção 
sem sua retribuição em serviços, em obras, em atitudes 
ou até mesmo em uma modificação ao alcance das 
expectativas de pelo menos daqueles que poderiam 
de alguma forma confiar no interventor posto na con-
dução dos nossos destinos administrativos.

Apenas restou a velha, surrada e já de todos 
conhecida, fórmula da caneta, da verba, do verbo, da 
cantilena decepcionante e já cansada de ter encontra-
do terra arrasada e que não deu tempo ainda de tratar 
do que é mais importante, os interesses do povo, da 
cidadania e dos negócios públicos em detrimento dos 
interesses políticos, pessoais e privados. 
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A melancolia, a tristeza decepcionante, a solidão 
pelo desamparo é o sentimento que perpassa nos co-
rações e mentes da imensa maioria dos Paraibanos 
que estão órfãos de líderes que se coadunem com o 
que está intrínseco nas expectativas dos nossos con-
cidadãos. Lembrei-me nas comemorações (?) dos tais 
“cem dias de administração do biônico”, da obra mais 
famosa do colombiano Gabriel García Márquez, “Cem 
anos de solidão”, ganhador, em 1982, do Prêmio No-
bel de Literatura. 

Escrita na década de 1960 e publicada em 
1967, esta narrativa do gênero, realismo fantástico 
conta a história dos Buendía, fundadores da mítica 
cidade de Macondo, condenados a “cem anos de so-
lidão”. A cidade de Macondo é constituída por uma 
civilização arcaica, primitiva, pois os homens se de-
fendem da História, dos acontecimentos passados, 
abolindo-os através da regeneração periódica do 
tempo. Um exemplo disso é a reação das pessoas 
com os fatos corridos.

A obra é uma metáfora do isolamento e da espe-
rança da América latina numa referencia a impotência 
dos homens, com uma sensação de repetição e de ca-
tástrofe com elementos estruturais do pensamento de 
uma sociedade arcaica, como o conformismo e imobi-
lismo social e o modo de percepção do tempo apesar 
da intensa sequência de tragédias e fatos fantásticos 
que ocorriam em clã, este permanecia plácida e pas-
siva, apenas repetindo que “o mundo dá voltas”.

Como entendo que nós não estamos vocaciona-
dos para a inação, teremos muito mais de cem dias 
para constatações, conclusões e opções que decerto 
serão voltadas para algo mais do que um horizonte dis-
tante, será pela negação ao retrocesso e ao passado 
que por três vezes passamos, em três passeios terrí-
veis aos quais fomos compulsoriamente submetidos e 
que me lembram igualmente dos círculos percorridos 
por Dante Alighieri nas suas visitas ao purgatório em 
sua obra antológica a Divida Comédia e no seu infer-
no. Mas ai já é outra historia.

Cem dias de opressão, de desesperança e desi-
lusão, de ausência sentida sem interlocução com um 
hiato envolto sob o manto da mudez imposta por um 
cenário abrupto de ruptura mais que política, também 
social e econômica sem sinal, o mais remoto, de cor-
respondência nos campos do desenvolvimento, da 
cultura, segurança, saúde, educação, habitação e os 
demais serviços públicos essenciais a vida quotidiana. 
Apenas a abundante caneta a subscrever com todo seu 
impacto e substancia as nomeações e retribuições. 

Esperemos um novo ano sob o pálio da incerteza, 
porém com a convicção de que teremos a oportunidade 
de exercer a cidadania mediante o sufrágio universal do 

voto, com a capacidade de exteriorizar a insubmissão 
e a revolta para, ao fim e ao cabo, podermos, enfim, 
condenar o responsável usurpador aos seus justos e 
merecidos cem anos de solidão.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
registrar e me solidarizar com uma manifestação que 
tem sido realizada e será repetida em várias partes do 
País, inclusive, hoje, no Congresso Nacional, de tra-
balhadoras e trabalhadores que estão mais uma vez 
dando uma grande demonstração de amor ao Brasil 
em defesa da nossa soberania, numa ação vigorosa 
em defesa do patrimônio do País. 

Trata-se de manifestação contra a CPI que tenta 
o desmonte da PETROBRAS, realizada a partir de um 
chamamento feito pela Federação Única dos Petroleiros, 
pela Central Única dos Trabalhadores e pela Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Trabalhadores, 
estudantes, militantes sociais e muitos brasileiros que 
defendem a soberania nacional estão nas ruas, atentos, 
de prontidão para impedir qualquer tentativa de retoma-
da do projeto de privatização da PETROBRAS.

A economia brasileira apresenta um diferencial 
em relação aos demais países neste momento de gran-
de crise econômica que o mundo vive. E o diferencial 
deste País tem nome: PETROBRAS, que, sozinha, 
responde por mais de 20% de todos os investimentos 
anualmente feitos no Brasil.

A campanha O petróleo tem que ser nosso aglu-
tinou trabalhadores de diferentes setores, professores, 
estudantes, movimentos populares, frentes de esquer-
da, na luta por uma legislação que restabeleça o valor 
e o monopólio estatal do petróleo e uma PETROBRAS 
100% pública e com compromisso social.

Sr. Presidente, aplaudindo e apoiando totalmente 
a manifestação dos trabalhadores, solicito seja publica-
da na íntegra carta aberta aos Parlamentares, enviada 
certamente a todos desta Casa e do Senado, intitulada 
Por uma Petrobrás 100% pública e com compromisso 
social! Pela retomada do monopólio estatal do petró-
leo! Esta carta foi apoiada pela Federação Única dos 
Petroleiros – FUT, pela Central Única dos Trabalhado-
res – CUT e pela Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras Brasileiros – CTB.

Muito obrigada.

CARTA A QUE SE REFERE A ORA-
DORA:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Emiliano José.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero desta-
car artigo publicado no Correio Braziliense em que o 
sociólogo Marcos Coimbra analisa as 3 últimas pesqui-
sas de opinião desenvolvidas no País pelo Datafolha, 
pelo Vox Populi e pelo Sensus.

O grande destaque é o extraordinário crescimento 
da Ministra Dilma Rousseff nas pesquisas de intenção 
de voto para a Presidência da República, oscilando 
entre 19%, 25% e 28%.

O interessante é que, na análise do sociólogo 
Marcos Coimbra, a Ministra cresceu sobretudo pelo 
noticiário em torno dos prognósticos a respeito da sua 
saúde. Isso extrapolou os limites do jornalismo, e a partir 
desse noticiário a Ministra veio a crescer, naturalmen-
te crescendo também pelo fato de que as pesquisas 
indicam, pelo menos a do Vox Populi, que as pessoas 
afirmam que votariam com certeza no candidato indi-
cado pelo Presidente Lula. Isso evidencia o quanto a 
Ministra ainda pode crescer, pois não são apenas os 
que seguem o Presidente Lula que votaram ou mani-
festaram a intenção de voto na Ministra Dilma.

Esse é um acontecimento extremamente impor-
tante. Ele vaticina que, no ritmo que vai, em pouquíssimo 
tempo a Ministra estará vanguardeando as pesquisas 
de intenção de voto em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a sessão. Não temos quorum. Os Srs. Parla-
mentares que não registraram presença também não 
poderão registrá-la depois. Logo mais, vou encerrar a 
sessão, por falta de quorum.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para um comunicado importante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Depu-
tada Perpétua Almeida tem a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, eu estive, neste fim de semana, no Município 
de Mâncio Lima. Foi o aniversário daquela importante 
cidade do Acre. Pequena, mas acolhedora. É uma das 
cidades mais distantes do nosso Estado, de certa for-
ma, já encostando na Serra do Divisor.

Agora, o que me chamou atenção naquela cidade 
tão pequena e tão distante dos grandes centros do Bra-
sil foi a audácia, inclusive, da Administração Municipal, 
do Prefeito Cleidson e do Vice-Prefeito Ériton Maia de 
Macedo, porque poucas cidades do Brasil têm Internet 
aberta para todos os munícipes, e vemos uma cida-
de tão pequena, tão distante dos centros brasileiros, 
inaugurar agora, no seu aniversário, a Internet aberta 
para toda a população.

Para muitos é como se fosse um município rural, 
mas se avançou. Então, as pessoas que têm computa-
dores naquela pequena cidade, já encostando na Serra 
do Divisor, têm agora a Internet aberta. Entregamos 

também, fruto das nossas emendas, pelo menos 20 
kits de casas de farinha, um caminhão frigorífico, que 
vai ajudar no escoamento da produção dos pequenos 
produtores, e uma máquina trator para ajudar as co-
munidades rurais indígenas.

No seu aniversário, a cidade recebeu, além da 
Internet grátis, vários equipamentos, graças a nossas 
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado André Vargas. Em seguida, falará a 
Deputada Vanessa Grazziotin.

Estou aguardando mais um momento, Srs. De-
putados.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, agradeço a compreensão de toda a Casa 
e do seu Presidente, já que eu era o Relator da me-
dida provisória que trancava a pauta. Ontem, faleceu 
uma pessoa querida, meu avô adotivo, João Vieira dos 
Santos, uma liderança da Igreja Congregação Cristã do 
Brasil, homem simples, tranquilo, um homem que não 
teve acesso à cultura formal, mas era culto do ponto de 
vista prático. Sábio, grande incentivador da minha car-
reira política. Ontem, ao ver o seu corpo destinado ao 
pó, pude perceber o carinho da população por ele.

Agradeço muito aos Parlamentares a compre-
ensão. Fiquei muito dividido ontem pela manhã entre 
voltar a Londrina e cumprir minha função aqui, mas o 
coração falou mais forte. Não poderia me ausentar de 
dar o último abraço, o último adeus. Novamente agra-
deço ao Deputado Vignatti, que me substituiu aqui, ao 
Presidente as palavras e aos Parlamentares de todos 
os partidos a compreensão. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Solidarizo-

me com o Deputado André Vargas em face da perda 
que teve no dia de ontem e incorporo-me aos seus 
sentimentos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quero exatamente cumprimentar V.Exa. Hoje, 
participamos, a seu convite, do lançamento de mais 
um projeto da Câmara dos Deputados, o Programa 
e-Democracia, que valoriza a Internet, que penso ser 
hoje o mais moderno e ágil meio de comunicação en-
tre o Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, 
e a sociedade.

É mais um instrumento que a Câmara dos De-
putados, por intermédio da gestão de V.Exa., propicia 
para que a população possa interagir com os Parla-
mentares brasileiros.

Tive a felicidade de participar, ao lado da Sena-
dora Ideli Salvatti, Presidenta da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas, desse evento, e ver que como 
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primeiro painel de debate, de interação, V.Exa. elegeu 
exatamente o tema das mudanças climáticas. Esse é 
um assunto muito importante, em que estamos tra-
balhando, tanto aqui quanto na Casa, para dar nos-
sa contribuição, para fazer com que todos possamos 
construir um mundo ecologicamente mais correto e 
melhor para todas as pessoas.

Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, quero 
cumprimentar mais uma vez V.Exa. por essa iniciati-
va. V.Exa., que tem contribuído tanto com a bancada 
feminina em todos os setores, dá mais um exemplo da 
disposição do Parlamento brasileiro – que produz, e 
não produz pouco, produz muito – de interagir, ser o 
mais transparente e disponível possível à população 
brasileira. Mais esse portal da Internet ajudará muito 
o Brasil, sobretudo o andamento e o bom trabalho do 
Parlamento brasileiro. Parabéns a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Melo e em seguida 
ao Sr. Deputado Vieira da Cunha.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no momento em que presto minhas 
condolências às vítimas do último acidente que ocorreu 
com avião da Air France, deixo uma pergunta, e gosta-
ria que todos fizessem uma reflexão sobre ela.

Deve estar acontecendo alguma coisa com o 
nosso sistema de monitoramento. Semana passada, 
tivemos um fato semelhante com um avião da TAM 
procedente de Miami, que sofreu uma queda ao pas-
sar por uma turbulência – as turbulências, Srs. Depu-
tados, são facilmente previsíveis, desde que haja um 
sistema de monitoramento, de radar, que informe os 
pilotos sobre essa ocorrência. Uma semana depois, 
numa zona de turbulência, aconteceu novamente um 
acidente, agora gravíssimo, no qual pereceram mais 
de 200 pessoas.

Sr. Presidente, fica a indagação sobre se está 
acontecendo alguma deficiência no sistema de radar, 
de monitoramento e de acompanhamento dos voos 
do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. VIEIRA DA CUNHA – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição 
de coordenador da bancada gaúcha, quero, de público, 
reconhecer a presteza e a atenção do Sr. Ministro da 
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, nosso cole-
ga, para com uma reivindicação que levamos a S.Exa. 
no sentido de disponibilizar aos Municípios atingidos 
pela seca no Estado do Rio Grande do Sul uma ver-
ba emergencial, para que os pequenos agricultores 
pudessem ter minimizado o impacto que sofreram na 
suas propriedades.

Foi com satisfação que tivemos, por parte de 
S.Exa., a verba inicialmente prevista, de 20 milhões 
de reais, duplicada. Esses 40 milhões de reais, que 
espero cheguem em breve aos pequenos agricultores 
gaúchos atingidos pela seca, não são ainda o volume 
de recursos necessário para atender à demanda no 
nosso Estado, mas por certo são recursos muito bem-
vindos, que serão capazes de minimizar esse enorme 
prejuízo que principalmente a agricultura familiar sofreu 
no Estado do Rio Grande do Sul.

Fica, portanto, o reconhecimento da bancada fe-
deral gaúcha a esse auxílio emergencial que prestou o 
Sr. Ministro da Integração Nacional ao nosso Estado.

É evidente que continuaremos a buscar, princi-
palmente junto aos Ministérios da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento; do Desenvolvimento Agrário; 
e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os 
recursos adicionais necessários para fazer frente a 
esse enorme prejuízo que sofreu a economia no nos-
so Estado – foi a pior seca já registrada na história do 
Rio Grande do Sul.

Por isso, estamos contando com a sensibilida-
de e o apoio das autoridades, não apenas federais, 
mas também estaduais: que estendam a mão solidá-
ria aos agricultores do Estado do Rio Grande do Sul, 
para que estes possam vencer o momento difícil que 
atravessam.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – 

BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero dizer a V.Exa. que a sua chegada a essa 
cadeira às 16h funciona como um ímã para que os 
Deputados possam acorrer ao plenário.

Vim pelo corredor das Comissões e percebi que 
várias ainda estão funcionando. É importante que 
V.Exa., ao sentar-se, às 16h, nessa cadeira, determine 
a suspensão dos trabalhos das Comissões.

Creio que, se isso ocorrer de forma perene, ro-
tineira, os Deputados poderão se programar para co-
meçarmos a Ordem do Dia precisamente às 16h, de 
modo que não fiquemos aqui noite a dentro.

Eu já tinha marcado presença desde as 14h. Faço 
esse registro para V.Exa. porque vim pelo corredor das 
Comissões e vi várias funcionando, mas, repito, a pre-
sença de V.Exa. funciona como um ímã.

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer 
a participação de V.Exa., de modo muito especial, no 
tocante à PEC nº do Casamento, que ficou conhecida 
como PEC nº do Divórcio, não só por V.Exa. ter en-
contrado juridicamente a forma de superarmos o so-
brestamento de pauta provocado pelas medidas pro-
visórias, mas sobretudo pela determinação de V.Exa. 
em pautar essa PEC, que vai ao encontro de cerca de 
500 mil brasileiros.

É verdade que nenhuma lei pode manter alguém 
casado. E essa lei não foi feita para os que são casa-
dos. Essa lei foi feita para os que já estão descasados 
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e buscam regularizar a sua situação juridicamente para 

encontrar a felicidade em outro relacionamento.

Por fim, Sr. Presidente, quero agradecer tam-

bém a participação do Dr. Mozart, importante como 

é, guardião dos interesses desta Casa, sempre nos 

orientando sobre como proceder para vencer os obs-
táculos inerentes ao Regimento.

Muito obrigado, portanto, a ambos e a todos os 
colegas que votaram favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 4

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 

Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 32

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
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Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Regis de Oliveira PSC 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 32

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Germano Bonow DEM 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 



26744 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 260 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero registrar com muito pesar o falecimen-
to do maestro Silvio Barbato, que se encontrava no 
avião da Air France que partiu do Rio de Janeiro para 
Paris e caiu.

Silvio Barbato foi maestro da Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional, um grande ser humano, um grande 
brasileiro, um grande músico. Realmente é uma perda 
muito grande para Brasília, para o Brasil e para a mú-
sica o desaparecimento do maestro Silvio Barbato.

Aqui fica a nossa solidariedade à família do ma-
estro.

O SR. BERNARDO ARISTON – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação que 
venho à tribuna para registrar que a Comissão de Mi-
nas e Energia, em parceria com o Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica desta Casa, está re-
alizando no dia de hoje, no Auditório Nereu Ramos, 
com o apoio da nossa Presidência, da nossa Mesa 
Diretora, o Seminário O Brasil diante do pré-sal, uma 
discussão da mais alta importância.

Com esse seminário, estamos buscando trazer 
para dentro da Casa essa discussão, uma vez que o 
Poder Executivo está preparando, numa comissão in-
terministerial, o novo marco regulatório do pré-sal, e a 
Comissão de Minas e Energia entende que esta Casa 
é o fórum adequado, o fórum certo para tratarmos des-
se assunto. Portanto, estamos realizando o seminário 
com esse objetivo.

Quero agradecer a todos os Líderes o fato de te-
rem assinado nosso pedido para a realização de uma 
Comissão Geral sobre o mesmo assunto, a qual se 
realizou ontem, aqui, no plenário da Câmara, na maior 

tranquilidade, com a presença do Ministro Edison Lo-
bão e do Presidente da ANP, entre outras autoridades, 
inclusive diretores da PETROBRAS.

Quero ainda agradecer a todos os que estiveram 
presentes e dizer que o seminário ainda está ocorrendo 
– estamos no último bloco – e o resultado, sem sombra 
de dúvida, será muito positivo para todo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 

à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460-B, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida provisória nº 460-B, de 2009, 
que dá nova redação aos arts. 4º e 8º da Lei 
nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que tratam 
de patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, dispõe sobre o tratamento tribu-
tário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de 
construção de moradias firmados dentro do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, 
atribui à Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL as atribuições de apurar, 
constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, e dá 
outras providências; tendo parecer do Relator 
da Comissão Mista, proferido em Plenário e 
entregue a Mesa; pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e ur-
gência; pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa; pela adequação financeira 
e orçamentária desta e das Emendas de nºs 1 
a 76; e, no mérito, pela aprovação desta e das 
Emendas de nºs 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16 a 19, 28 a 
30, 45, 46, 63, 68 e 71, na forma do projeto de 
lei de conversão apresentado, e pela rejeição 
das Emendas de nºs 1, 2, 4 a 6, 9, 10, 13, 15, 
20 a 27, 31 a 44, 47 a 62, 64 a 67, 69, 70 e 72 a 
76 (Relator: Dep. André Vargas) e parecer re-
formulado do relator substituto, pela aprova-
ção na forma do projeto de lei de conversão 
anteriormente apresentado, com alterações e 
emenda de redação (Relator substituto: Dep. 
Vignatti).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13-4-09
PRAZO NA CÂMARA: 27-4-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-5-09 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 17-7-09 + 11 DIAS
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos aos 
destaques, continuar a votar os destaques.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solici-
to a V.Exa. que determine o encerramento do trabalho 
de várias Comissões que estão em funcionamento, já 
que V.Exa. anunciou a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolho sua 
sugestão. A Secretaria deverá determinar às Comis-
sões que paralisem seus trabalhos em face do início 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação 
em separado da Emenda nº 55, de autoria da Sena-
dora Kátia Abreu, apresentada à Medida Provisória 
nº 460/09. 

O apresentante é o Deputado Jofran Frejat.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para a votação em separado da 
Emenda nº 55, de autoria da Senadora Kátia 
Abreu, apresentada à MP nº 460, de 2009.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. 
– Jofran Frejat, Vice-Lider do PR.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Homero Pereira.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esse destaque, que o nosso partido, o PR, faz, da 
Emenda nº 55, trata de fazer justiça a um programa 
social relevante, que é o Luz no Campo.

Esse programa, lançado em 1999, beneficiou mais 
de 600 mil pessoas no Brasil, principalmente assen-
tados da reforma agrária e pequenos produtores. No 
momento em que foi lançado, era cobrada uma con-
trapartida por parte dos beneficiados, principalmente 
para ajudar a instalar o poste, o transformador, a linha 
de transmissão.

Já no Governo Lula, foi lançado um programa 
semelhante, o Luz para Todos, para o mesmo público: 
pequenos produtores e assentados.

O Programa Luz para Todos, do Governo Lula, 
avançou. Para fazer justiça social, não cobra nada des-
ses assentados, desses pequenos produtores.

Apresentamos esse destaque para dar isonomia, 
o mesmo tratamento aos pequenos produtores que 
foram beneficiários do antigo Programa Luz no Cam-
po. Precisamos tratar os iguais de forma igual. Hoje, 

estamos tratando iguais de forma desigual, porque há 
gente que paga – a inadimplência é grande – e gente 
que não paga. Muitas vezes, dentro do mesmo projeto 
de assentamento, entre assentados com o mesmo perfil 
socioeconômico, um paga e outro não paga.

Então, peço o apoio tanto da nossa base aliada 
como da Oposição para o nosso destaque da Emenda 
nº 55, a fim de tentarmos fazer justiça a esses assen-
tados, a esses pequenos produtores que, no passado, 
aderiram ao Programa Luz no Campo. Que agora o Luz 
no Campo seja absorvido pelo Luz para Todos.

Era essa a minha defesa do destaque, Sr. Presi-
dente. Eu gostaria de contar com o apoio de todas as 
Sras. e todos os Srs. Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-

ção de bancada.
PHS. (Pausa.)
PTdoB. (Pausa.)
PPS. (Pausa.)
PV. (Pausa.)
PSOL. 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, a favor da 
emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL, 
“não”. PR, ““sim”, a favor da emenda.

Democratas.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democra-
tas encaminha o voto “sim”, por essa transferência de 
verba em favor dos antigos financiados pelo Progra-
ma Luz no Campo, que hoje está substituído, digamos 
assim, pelo Luz para Todos, para que possam ter to-
das as vantagens deste programa, inclusive quitados 
os seus débitos, por conta de subvenção pelo fundo 
específico.

Então, por tudo isso, por ser uma medida de gran-
de alcance para o produtor rural, sobretudo os peque-
nos e médios, nesta hora de crise em que os grandes 
estão sendo beneficiados com diversas medidas nesse 
sentido, é este o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “sim”.

Como vota o PT?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB 
vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/
PMN/PRB? (Pausa.)

PTB. (Pausa.)
PV, Deputado Tóffano.
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PV encaminha o 
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PDT, Deputado Miro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PP.
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PTB. (Pausa.)
PPS. (Pausa.)
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PSC. (Pausa.)
O que recomenda o Governo?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O que sugere a Minoria? (Pausa.)
PSDB.
O SR. URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB en-
tende que a transferência dos contratos do Programa 
Luz no Campo para o Programa Luz para Todos be-
neficia aqueles brasileiros que não recebem os bene-
fícios deste último.

Portanto, o PSDB orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Emenda nº 55, destacada:

EMENDA ADITIVA Nº 55

Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 
460, de 30 de março de 2009 o seguinte artigo:

Art. Os contratos de eletrificação rural 
operacionalizados no Programa Luz no Cam-
po serão transferidos para o Programa Luz 
para Todos. 

§ 1º Os recursos necessários para a 
transferência mencionada no caput serão oriun-
dos da Conta de Desenvolvimento Energético– 
CDE, instituída como subvenção econômica 
pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, da 
Reserva Global de Reversão – RGR, instituí-
da pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, 
de agentes do setor elétrico, da participação 
dos Estados, Municípios e outros destinados 
ao Programa. 

§ 2º Será concedida plena quitação do 
saldo devedor do Programa Luz no Campo, a 
partir da publicação desta Lei. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação da emenda 
permaneçam como se encontram. Quem for contrário 
levante o braço. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT) – Sr. Pre-

sidente, peço verificação. 
O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB) – 

Sr. Presidente, verificação conjunta.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR) – Sr. Presi-

dente, verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
uma comunicação importante para a Casa, para o 
mundo, para o nosso processo de integração latino-
americana. Acaba de ser decidido, por unanimidade, 
na Assembleia-Geral da OEA, o ingresso de Cuba na 
organização, um fato importante que vai contribuir para 
o processo democrático e a integração latino-america-
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na. Repito, a decisão foi tomada por unanimidade pela 
Organização dos Estados Americanos.

Foram anos de bloqueio, anos de muro, e esse 
muro está quebrando. É importante que se avance na 
integração democrática e soberana de Cuba no mer-
cado, nas instituições políticas e no processo de inte-
gração latino-americana.

Por isso é que nós, que defendemos o povo 
cubano, saudamos a OEA por essa postura de, por 
unanimidade, aceitar o reingresso de Cuba.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como o 

PPS orienta a sua bancada?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “sim”.

O SR. URZENI ROCHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de lamentar a postura do Ministro Carlos Minc que 
continua na sua verborreia, no intuito de atacar e de 
denegrir a classe produtora do Brasil.

Todos nós sabemos, Sras. e Srs. Deputados, que 
o superávit da balança comercial deste País, sem dú-
vida, é do conhecimento de todos os brasileiros, pois 
conta com a efetiva participação do setor produtivo, de 
quem está no campo produzindo alimento, uma das 
grandes preocupações do mundo atual.

O Ministro Minc, com atitude impensada e irres-
ponsável, continua tentando atacar e agredir aqueles 
que fazem história neste País.

Quero dizer ao Ministro Minc que quem deveria 
estar muito longe do Brasil era ele. Apesar de ocupar 
importante cargo na Pasta que cuida de questões do 
meio ambiente, ele não contribui em nada e, muito 
pelo contrário, está atrapalhando o próprio Governo já 
que se posiciona cada vez mais contrário às licenças 
ambientais para liberação das obras do PAC, funda-
mentais para o País.

O Ministro Carlos Minc, em vez de ficar falando 
besteira, tinha que pedir licença para sair, ir embora de 
fininho, porque o Brasil não vai sentir a sua falta.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
encaminha o voto “não”. 

Peço a V.Exa. autorização para fazer um breve 
comunicado. (Pausa.)

Obrigado, Sr. Presidente.
Quero me solidarizar com os suplentes de Verea-

dores que estão perambulando pelas dependências do 
Senado a fim de ver definida a questão da verba das 
Câmaras. Enquanto não for resolvida aquela questão, 
não poderemos resolver aqui na Câmara. O próprio 
Recurso nº 240 estabelece essa condição, já acorda-
da pelo Líder do PMDB, Deputado Henrique Eduardo 
Alves, com V.Exa. inclusive. 

Esperamos que o Senado possa resolver rapida-
mente. Os Vereadores estão há várias semanas aguar-
dando a decisão. A pauta trancada, ora uma emenda, 
volta para a Comissão de Constituição e Justiça. Pre-
cisamos encontrar uma solução. Muitos deles acabam 
cobrando de nós, Deputados, uma situação referente 
a essa PEC. Infelizmente, a Câmara dos Deputados 
neste momento não pode fazer nada. Numa linguagem 
popular, a bola está com o Senado. Quando o Senado 
fizer a sua parte, aí vem para este campo, o campo 
da Câmara, e aqui poderemos encontrar uma solução. 
V.Exa. já disse que instalará rapidamente a Comissão 
Especial. O Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder 
do PMDB, o Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do 
PT, já se comprometeram a indicar rapidamente os 
membros para darmos uma solução rápida a essa 
questão que se vem tornando um empurra-empurra 
há tanto tempo. 

Tenho certeza, Presidente Michel Temer, de que 
o Senado deve dar uma resposta o mais rapidamente 
possível. Conversei hoje pela manhã com o Senador 
Demóstenes Torres, Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado. Conversei com o Senador 
César Borges e vários outros Senadores no sentido 
de que possam dar uma solução o mais rapidamente 
possível para essa questão. Depois, nós, da Câmara 
dos Deputados, vamos nos manifestar, lembrando que 
não foi a atual Mesa que se negou a promulgar a PEC 
nº dos Vereadores. Quando houve um entendimento 
equivocado da anterior Mesa da Câmara, então, se 
tentou instalar uma Comissão Especial partindo do 
zero, fiz a questão de ordem, discordando da decisão 
de V.Exa., foi à Comissão de Constituição e Justiça, 
e, a partir daí, esse recurso foi provido. 
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Aguardamos, portanto, que todos os Vereadores 
possam... 

(O microfone é desligado.) 
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também dar boas-vindas a Cuba e parabenizar a OEA 
pela decisão de reintegrá-la. 

Em momentos de crise como o que vivemos, é 
fundamental que avancemos nos processos de inte-
gração regional. É a saída que temos: o incremento 
das exportações, das importações, das trocas culturais 
e sociais entre os países. Esse é um grande remédio 
para a crise. 

Venho aqui me solidarizar e dar os parabéns pela 
reintegração de Cuba à OEA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esta-
mos em processo de votação nominal.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem, comemoramos com uma 
sessão solene do Congresso Nacional, muito presti-
giada com ambientalistas e Parlamentares da Câmara 
e do Senado, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que 
acontece no próximo dia 5, dentro da programação da 
Semana do Meio Ambiente. É importante ouvir, como 
diz a Senadora e nossa eterna Ministra Marina Silva, 
a voz dos “filhos da floresta”; é preciso ouvir os índios, 
os ribeirinhos, os seringueiros, os calungas. O mundo 
está preocupado com questões ambientais: aquecimen-
to global, energia limpa, biocombustíveis, preservação 
ambiental, desenvolvimento sustentável, agroecologia, 
reflorestamento, com a indústria da selva de papel em 
detrimento das reservas extrativistas, desmatamento, 
com o modelo concentrador e a reforma do Código 
Florestal e a legislação ambiental. 

Precisamos criar uma agenda ambiental positiva 
para os próximos anos. É nesse sentido que tem ca-
minhado o esforço do Ministro Carlos Minc, que estará 
conosco, nesta Casa, para debater, na Comissão de 
Meio Ambiente, a caatinga e o cerrado patrimônios 
nacionais, numa audiência pública que acontecerá no 
próximo dia 4, quinta feira. Esta Casa, o Parlamento, é 
a caixa de ressonância da vontade do povo.

Queremos e devemos fazer política, comprome-
tidos e esperançosos. Queremos aproveitar a Semana 
do Meio Ambiente para debater a PEC nº do Cerra-
do, que está na mesa da Presidência pronta para ser 
votada. 

Conclamamos o Colégio de Lideres, incluindo 2 
goianos, a que decidam levar a proposta ao plenário 
para votação. 

Consideramos este momento oportuno para isso, 
porque a Câmara Federal terá uma semana de intensa 
movimentação em torno do tema. Nesta semana em 
especial, participaremos da audiência pública “Caatinga 
Cerrado” promovido pela Comissão de Meio Ambiente 
que defende exatamente a nossa PEC. 

Estamos ampliando o leque de aliados e apoia-
dores, com debates, seminários e articulações visando 
colocar na Ordem do Dia a matéria que está pronta 
para a votação. Ainda neste mês, realizaremos com a 
ECODATA, uma organização não governamental, um 
seminário sobre o desenvolvimento sustentável da 
bacia do Alto Tocantins. 

Tomamos a liberdade de mobilizar, esta sema-
na, as diversas entidades públicas e privadas pedindo 
apoio para o nosso pleito no momento em que esta 
Casa pode atender ao nosso apelo, pois nosso projeto 
continua na Presidência, pronta para ser votada. Enca-
minhamos ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministro 
Carlos Minc, aos Secretários Estaduais e Municipais 
e às organizações não governamentais uma mensa-
gem pedindo o apoio. O País precisa se mobilizar pela 
preservação de um bioma, que envolve mais de dois 
terços do território nacional.

Há 14 anos, em 1995, em nosso primeiro man-
dato de Deputado Federal, apresentamos proposta 
de emenda à Constituição visando corrigir uma grave 
distorção referente à preservação dos biomas nacio-
nais. Devido a sua dimensão continental e à grande 
variação geomorfológica e climática, o Brasil abriga 7 
biomas, 49 ecorregiões, já classificadas, e incalculá-
veis ecossistemas. Os biomas são: Amazônia, Caa-
tinga, Campos do Sul/Pampa, Savana/Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal e Zona Costeira. 

A Constituição Cidadã de 1988 garantiu à Amazô-
nia, à Zona Costeira, à Mata Atlântica e ao Pantanal a 
condição de Patrimônio Nacional, mas cometeu grave 
omissão discriminando o Cerrado juntamente com a 
Caatinga e os Campos Sulinos. 

Queremos fazer o debate franco da construção de 
um país mais justo, com desenvolvimento sustentável, 
preservação do meio ambiente, com a aprovação da 
PEC nº 115/95, que está pronta, não para corrigir a 
Constituição, não para comemorar o Dia do Meio Am-
biente, mas, sim, para fazer grande justiça com a pre-
servação de um dos mais importantes biomas, o Bioma 
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Savana/Cerrado, que é a caixa d’água do Brasil, com 
a Caatinga, a resistente Caatinga e com os Campos 
Sulinos/Pampa, nesta semana do meio ambiente.

O reconhecimento do Cerrado e da Caatinga e 
dos Campos Sulinos como patrimônios nacionais vai 
corrigir a omissão inaceitável na Constituição Federal 
e, certamente, servirá de base para políticas de desen-
volvimento sustentável para essas regiões. A Savana/
Cerrado/Sertões é a segunda maior formação vegetal 
brasileira, superada apenas pela Floresta Amazônica. 
São 2 milhões de quilômetros quadrados espalhados 
por 11 Estados, concentrando sua maior parte em Goiás 
e no Planalto Central. Estima-se que abrigue cerca de 
10 mil espécies de plantas diferentes, 750 espécimes 
de aves que se reproduzem na região, 180 tipos de 
répteis, 195 tipos de mamíferos, sendo 30 espécies de 
morcegos catalogados na área. O número de insetos 
é surpreendente: apenas na área do Distrito Federal 
há 90 espécies de cupins, há também mil espécies de 
borboletas e 500 tipos de abelhas e vespas.

A Savana/Cerrado/Sertões, da poesia de Cora 
Coralina, do Araguaia, do Tocantins, Corumbá, Para-
naíba, Almas, Meia Ponte, Vermelho, Verde, Preto e um 
sem número de córregos e riachos e rios e lagos de 
águas frias e quentes, correndo por chapadas, serras, 
veredas, várzeas, grotas, colinas, quilombos, cidades, 
aldeias e usinas, Morada dos Buritis, tem a seu favor 
o fato de ser a caixa d’agua do Brasil e alimenta as 3 
das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, 
a Tocantins-Araguaia, do São Francisco e Paranaíba-
Prata, que favorece a manutenção de uma biodiver-
sidade surpreendente. Tudo isso está ameaçado pela 
ação predadora do agronegócio. Avanço das monocul-
turas extensivas de soja, de cana de açúcar, expansão 
urbana desordenada, mineração, invasão de terras in-
dígenas e a impulsão da agropecuária são alguns dos 
fatores de impacto sobre nosso bioma. 

De acordo com o IBAMA, o bioma Savana/Cerra-
do é o segundo colocado na lista, cuja biodiversidade 
está ameaçada de extinção, perdendo apenas para a 
Mata Atlântica. As maiores agressões começaram na 
década de 60, com a construção de Brasília e a ocu-
pação da Região Centro-Oeste. Atualmente, segundo 
estudos, restam apenas 20% de sua vegetação origi-
nal. Caso o ritmo da devastação continue – cerca de 
2,2 milhões hectares anuais – a estimativa é de que 
poderá ser quase extinto até 2050. 

A imprensa goiana, especialmente os jornais O 
Popular e Diário da Manhã, chamou a atenção mais 

recentemente sobre o avanço do desmatamento em 
áreas de conservação, as APPs, parques nacionais, 
florestas e reservas extrativistas, e alertou para o pe-
rigo do encolhimento do Cerrado em pelo menos 10 
vezes o equivalente ao tamanho do Distrito Federal. 
Essa preocupação tem sido o norte principal de nos-
so mandato. 

Em audiências públicas realizadas no ano pas-
sado, por intermédio da Comissão de Legislação Par-
ticipativa da Câmara dos Deputados, produtores rurais 
do Entorno do Distrito Federal e até representantes da 
Confederação Nacional da Agricultura – CNA, confir-
mam que não é necessário desmatar o Cerrado para 
garantir o desenvolvimento da agricultura e da pecuá-
ria em Goiás, com planejamento, manejo e pesquisas 
que desenvolvam tecnologias para o aprimoramento 
da produção.

O povo goiano deve acompanhar, com mais pre-
cisão, denuncias como esta, que nos chega através 
da imprensa, dos jornais, rádios e televisão e tam-
bém os mandatos de Parlamentares, eleitos com seu 
votos, para perceber que há um trabalho consistente 
e forte em defesa do Cerrado e do Estado de Goiás. 
Que existe alguém – ou alguns —preocupado com a 
beleza da Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional 
das Emas e Chapadão do Céu, com a natureza que 
sempre foi generosa com o Estado, com seus verda-
deiros paraísos de águas termais, cachoeiras, lagoas, 
parques e reservas florestais, de cidades como Goiás, 
Pirenópolis, Corumbá, Caldas Novas, Trindade, Minei-
ros, Alto Paraíso, Formosa, Buriti Alegre.

É na região dos cerrados, onde o criador foi ex-
tremamente generoso com os Estados de Goiás, To-
cantins, Distrito Federal e outros, onde se vê as mais 
belas paisagens, as mais lindas lagoas, as mais in-
tensas cachoeiras e as mais densas vegetações, que 
nos atemos na defesa do bioma. E neste aspecto, não 
há um canto, uma só região. A natureza espalhou por 
todo o Estado e por todo o cerrado o seu esplendor. O 
Parque Nacional das Emas, na divisa com os Estados 
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é um dos mais 
belos exemplares de santuários ecológicos da Amé-
rica do Sul, e o maior orgulho para os moradores de 
Mineiros, de perobas e jatobás, de cupins luminosos 
que encantam a todos. O Chapadão do Céu, onde a 
natureza mais uma vez exagerou, na cidade de Goiás, 
o portal do Parque das Emas, com suas Praças do Sol, 
da Terra e da Lua, como que reverencia a natureza que 
lhe é tão generosa e que precisa ser generosamente 
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preservada. Da Chapada dos Veadeiros, do Salto do 
Itiquira, do Poço Azul, das Lagoas, das savanas, das 
veredas, dos Buritis, do Baru, do Pequi.

Assim, parabenizamos as mais diversas entida-
des que compõem a defesa dessa luta como a Rede 
Cerrado, com a Frente Parlamentar Ambientalista da 
Câmara dos Deputados, com organizações não gover-
namentais, com o CONAMA, ECODATA, IBRACE, SOS 
Mata Atlântica, WWF, universidades como a UCG, UFG, 
UEG, CEFETs/IFETs, UnB, UFPE, UFBA, escolas de 
ensino médio e fundamental e tantos outros atores e 
atrizes desta luta em defesa do meio ambiente. 

Parabenizamos a imprensa livre e sempre aten-
ta. Queremos estar juntos com todos os homens e 
mulheres, de todas as raças, de todos os credos, de 
todas as etnias, comprometidos com essa luta, porque 
o Cerrado somos todos nós. 

A PEC nº do Cerrado, que também é da Caatin-
ga, precisa ser aprovada, e esta é uma oportunidade 
ímpar para que esta Casa complete a Constituição 
Cidadã nesse sentido, porque o nosso cerrado corre 
risco e não pode esperar, e a Caatinga não pode ser 
destruída pela segunda vez.

Vamos aprovar esta semana a PEC nº do Cerrado 
não para corrigir apenas uma omissão da Constituição, 
não para comemorar a Semana do Meio Ambiente, 
mas por uma questão de justiça, de defesa do meio 
ambiente e da vida. 

Gostaria também de me solidarizar com a fa-
mília Veiga, da cidade de Goiânia, pela morte de seu 
grande chefe, Dr. Joaquim Veiga Jardim, que foi um 
ilustre morador da cidade de Goiás, nossa Vila Boa, 
patrimônio da humanidade. Ajudou Pedro Ludovico a 
governar e a criar Goiânia.

Por isso, a reportagem do jornal O Popular esta-
belece uma solidariedade à sua esposa e também ao 
Dr. Paulo César Veiga Jardim, seu filho, professor da 
Universidade Federal, e a todos os seus filhos.

Goiânia está de luto pela morte do fundador do 
Atlético Clube Goianiense e do Goiânia Esporte Cube 
e pela sua colaboração com a Goiânia dos anos 30.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Concedo a 

palavra ao Deputado Manato.
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de re-
gistrar que, neste final de semana, estive nos Municí-
pios de Marilândia e Calçado, onde fui recebido pelo 
Prefeito José Carlos e por sua esposa. Participei da 

festa de 119 anos de emancipação da cidade, quan-
do foi inaugurado pelo Governo do Estado um Centro 
de Referência e de Assistência Social – CRAS, um 
investimento de mais de 350 mil reais para atender 
às famílias da região. 

Sr. Presidente, temos aprovado grandes leis que 
beneficiam a família, por isso, gostaria de parabenizar 
toda a população de São José do Calçado, bem como 
o Prefeito da cidade e o Governador em exercício, Ri-
cardo Ferraço, que estava presente, por esse novo 
centro e essa festa maravilhosa.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção de 
V.Exa.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É breve 
mesmo, não é? Estamos no processo de votação. 
V.Exa. tem 2 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me 
somar a todos aqueles que querem comemorar a vi-
tória da democracia no nosso continente, a partir da 
decisão, tomada na Assembleia Geral da OEA, que 
reintegra Cuba ao sistema interamericano.

Em 1962, Cuba foi expulsa da Organização dos 
Estados Americanos por decisão hegemônica dos Es-
tados Unidos sobre esse órgão regional. Cuba nunca 
baixou a cabeça nem se humilhou; manteve sua posição 
coerente, defendendo, conforme prescreve a Carta da 
OEA, o direito à autodeterminação, o direito de ter um 
governo com autonomia e soberania, como devem ser 
todos os governos em nosso continente.

Naturalmente, hoje se tornou insustentável a 
posição fundamentalmente defendida pelos Estados 
Unidos, que ficaram isolados na Assembleia Geral. O 
próximo passo será o fim do bloqueio. 

Nosso continente deve e pode, desde o Canadá, 
os Estados Unidos até o Chile, integrar-se como uma 
grande comunidade de nações.

Trata-se de uma grande vitória de todo o povo do 
continente americano a decisão, por unanimidade, da 
reintegração de Cuba. 

Cabe agora ao Governo e ao povo cubanos de-
cidir se lhes interessa retornar ou não à OEA.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Jovair Arantes. 
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
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apenas apresentar um requerimento de nossa autoria, 
endereçado ao Ministro da Fazenda, que diz respeito 
à Caixa Econômica Federal.

Nós pedimos informações à Caixa Econômica so-
bre a forma como a instituição discute, libera e decide as 
divulgações e propagandas nos mais variados veículos 
de comunicação do Brasil. Queremos as informações, 
desde 2008, de como e quais os critérios e quem são 
as pessoas que gerenciam esse sistema de liberação 
de publicidade da Caixa Econômica Federal.

Nós temos recebido muitas reclamações de vários 
serviços de rádios, televisões e jornais do Brasil que 
não têm acesso a essas informações. Por isso apre-
sentamos este requerimento em que solicitamos as 
informações relativas à Caixa Econômica Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Raimundo Gomes de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – 
CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, 7 brasileiros estão morrendo diariamente 
em consequência de doenças provocadas pela expo-
sição à fumaça do tabaco. O custo anual com o trata-
mento do fumante passivo no Sistema Único de Saúde 
– SUS é da ordem de R$19,15 milhões e outros R$18 
milhões são gastos com pensões pagas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.

Por se tratar da terceira causa de morte evitável no 
mundo, subsequente ao tabagismo ativo e ao consumo 
de álcool, chamo atenção desta tribuna, mais uma vez, 
para 2 projetos de lei de nossa autoria, solicitando até 
a celeridade dos nobres Relatores. O PL nº 2035/2007 
proíbe fumar em recinto coletivo, público ou privado. 
Já o PL nº 161/2000 cria o Fundo de Reparação Ci-
vil, com a garantia de que a indústria fumageira faça 
o ressarcimento das despesas efetuadas pelo SUS 
com pacientes acometidos de patologias associadas 
ao tabaco. O referido fundo poderá receber dotações 
consignadas na Lei Orçamentária e até doações.

Das doenças graves e fatais que acometem os 
fumantes passivos, destacamos o câncer de pulmão, 
doenças cardiovasculares e respiratórias agudas e 
crônicas, estas últimas com intensidade maior entre 
as crianças. Esse grave quadro é resultado da ina-
lação involuntária da fumaça do tabaco, ficando as 
pessoas expostas a mais de 4 mil produtos químicos, 
dos quais mais de 50 são causadores do câncer. Cito 
como um dos inúmeros exemplos os garçons de ba-
res e restaurantes que sequer podem reclamar aos 
seus patrões.

Em função da toxidade do tabaco, o total de mor-
tes no mundo atingiu a casa dos 5 milhões de pessoas, 
com 200 mil só no Brasil. Com a expansão crescente 
e sem nenhuma medida efetiva para combater esse 
mal, em 20 anos saltaremos para 10 milhões de óbi-
tos. Número esse alarmante, mas que se houver von-
tade das autoridades, o mais breve possível, essas 
vidas serão salvas e o recurso público destinado para 
saúde poderá ser utilizado em prevenção e melhoria 
no sistema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitas 
ações de conscientização sobre os problemas acarreta-
dos à saúde do fumante passivo e ativo são realizadas 
ao longo do ano por diversas entidades, instituições 
e organismos governamentais, a exemplo do Instituto 
Nacional do Câncer – INCA, Ministério da Saúde e Or-
ganização Mundial da Saúde – OMS. Nesse sentido, 
destaco a campanha 2009 da OMS que marcou o Dia 
Mundial Sem Tabaco, último 31 de maio, cujo tema foi 
Advertências Sanitárias nas Embalagens dos Produtos 
de Tabaco. O Brasil faz parte da relação dos 192 países 
membros da OMS que comemoram essa data.

Pelos trabalhos relevantes no combate ao taba-
gismo, destaco ainda o Instituto Nacional do Câncer 
que, desde outubro do ano passado, ocupa a presi-
dência pro tempore da Comissão Intergovernamental 
para o Controle do Tabaco – CICT. Esse respeitado 
instituto também integra o Centro Colaborador para 
o Controle do Tabaco para a Região das Américas 
da Organização Mundial da Saúde, a partir do de-
senvolvimento de atividades alinhadas às prioridades 
estratégicas daquele organismo da Organização das 
Nações Unidas – ONU.

É uma luta que não pode parar e por isso mesmo 
conclamo os demais Parlamentares desta Casa para 
também discutirmos e atualizarmos a Lei Federal nº 
9.294, de 1996. Esta lei está defasada no tocante à 
recomendação da OMS e também não atende ao que 
determina a Convenção-Quadro para o Controle do 
Tabaco (tratado ratificado pelo Governo brasileiro em 
novembro de 2005). 

Alguns Estados e Municípios brasileiros já estão 
conscientes da sua parcela de responsabilidade com 
a saúde da população. Em São Paulo, o Governador 
tucano, José Serra, colocou em prática uma lei estadu-
al em favor de ambientes livres da fumaça do tabaco. 
Logo, urge que o Congresso Nacional se mobilize e 
fortaleça esse movimento.
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Ao falar sobre esse importante tema, não pode-
ria deixar de destacar o brilhante trabalho do médico 
e cirurgião Haroldo Juaçaba, que, em 1944, fundou o 
Instituto do Câncer do Ceará – ICC, do qual era presi-
dente, e ainda inaugurou o Hospital do Câncer no ano 
de 1999. Ele, que também foi um dos fundadores da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará – UFC, faleceu na última segunda-feira, 1º de 
junho de 2009, aos 90 anos, de insuficiência respira-
tória. Graduado pela Faculdade Nacional de Medicina 
da Universidade do Brasil, no Rio Janeiro, Haroldo Ju-
açaba fez residência em cirurgia nos Estados Unidos 
e especialização em cirurgia e cancerologia (pionei-
ro nessa área no Ceará). “Com certeza, uma grande 
perda na área médica cearense, mas que com sua 
sabedoria soube dividir a experiência principalmente 
no tratamento aos portadores de câncer e que agora 
terá continuidade através de grandes profissionais que 
também abraçaram o ICC”.

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-

tam os Srs. Líderes?
O SR. VITOR PENIDO – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM – O PSC quer orien-

tar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC, como 

vota?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Sem 

revisão do orador.) – O PSC orienta “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 

o PSC.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-

do Penido.
O SR. VITOR PENIDO (DEM – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar o falecimento de um nova-limense, com quem tive 
oportunidade de trabalhar, o Sr. Paulo Zanini, filho de um 
professor do SENAI, o Sr. Aldo Zanini, e ex-Secretário 
de Planejamento nos meus 2 últimos governos.

Com certeza, Nova Lima fica devendo demais 
ao Sr. Paulo Zanini, em razão do seu trabalho, da sua 
honestidade e da sua transparência. 

Portanto, Sr. Presidente, solicito a esta Presi-
dência que registre o falecimento do ilustre e saudoso 
Paulo Zanini. 

Muito obrigado. 
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Da-

niel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem) – Sr. Presidente, apenas para, em nome 
da bancada do PCdoB, manifestar nossa satisfação 
pela decisão da Assembleia Geral da OEA de incor-
porar Cuba aos países americanos. 

Esta decisão, Sr. Presidente, foi unânime, contan-
do com a participação, inclusive, dos Estados Unidos. 
Foi uma decisão histórica, uma decisão que demonstra 
estarmos vivendo um outro ambiente nas Américas, 
um ambiente em que a democracia se consolida e se 
fortalece. Não poderíamos falar em integração ameri-
cana, não poderíamos falar em liberdade e igualdade 
excluindo uma nação, apenas porque tem um modelo, 
tem um sistema, tem uma concepção de governo, que 
era respaldada pelo seu povo, mas não era aceito por 
poucos aqui nas Américas. 

A integração de Cuba revela que o mundo vive 
efetivamente um momento diferente e demonstra, para 
aqueles que insistiam que não era possível conviver 
com a diferença, que a imposição, o autoritarismo, a 
prepotência e a força das armas nem sempre preva-
lecem. 

Persistir, defendendo a liberdade, defendendo 
a democracia vale a pena. Ela acaba prevalecendo, 
acaba vencendo. 

Viva todos aqueles que lutaram pela integração 
de Cuba! 

Parabéns aos cubanos e a todos que tomaram 
essa deliberação na Assembleia Geral da OEA!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM:

Sim    89 Srs. Parlamentares; 
Não    174 Srs. Parlamentares;
Abstenção   0;
Total    263.

É REJEITADA A EMENDA Nº 55. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 460/2009 – DVS – PR – EMEN-
DA 55 – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 3-6-09 16:33

Encerramento da votação: 03-6-09 16:50

Presidiram a Votação:
Michel Temer
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Desta-
que simples.

Requerimento de destaque simples para votação 
em separado da Emenda nº 58, assinado pelo nobre 
Líder Fernando Coruja.

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos 
termos do Art. 161, § 2º do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 58, de 2009, apresentada à Medi-
da Provisória nº 460/2009.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. 
– Fernando Coruja, Lider do PPS.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
não votou na votação anterior, votando nesta, está 
valendo a presença.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei conforme a orientação do PMDB.

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
emenda faz parte de uma série de emendas que te-
mos apresentado a esses projetos do Governo, de 
desoneração tributária, com a finalidade de estimular 
as empresas a produzir mais ou a não diminuir a sua 
produção por ocasião desta crise internacional; e têm 
por objetivo fazer com que essas empresas beneficia-
das pela redução de impostos mantenham o número 
de empregos.

Já tivemos aqui um longo debate com o Líder do 
PT, o eminente Deputado Cândido Vaccarezza, a res-
peito da questão, da manutenção do nível de emprego. 
A emenda estabelece que as empresas beneficiadas 
pela redução de alíquotas, impostos ou contribuições 
estabelecidas a partir da publicação da Medida Provi-
sória nº 460, de 2009, ficam impedidas de promover 
demissão até 31 de dezembro de 2010, período em 
que perdura a referida redução.

Há uma discussão do ponto de vista teórico e 
programático sobre a eficácia disso. O eminente Líder 
do PT tem argumentado que isso pode até diminuir o 
número de empregos, em função de que as empresas 

não se beneficiariam disso, já que teriam de manter 
o emprego. 

Recentemente, o Governador de Sergipe, ex-
Deputado Marcelo Déda, apresentou proposta no seu 
Estado para incentivo à indústria têxtil com desonera-
ção tributária. Fez parte dessa desoneração tributária 
uma cláusula de manutenção do nível de emprego. 
Então, o eminente Governador, do Partido dos Traba-
lhadores, utilizou esse mecanismo para a exigência de 
manutenção do nível de empregos.

Por isso, peço o apoio dos eminentes Deputados 
e das Deputadas para a votação deste destaque, para 
a sua aprovação, para se exigir das empresas benefi-
ciadas pela desoneração tributária que mantenham o 
nível dos empregos. O único objetivo desses estímulos 
econômicos todos está em manter o nível de emprego. 
Não fosse esse objetivo, não teria finalidade desonerar 
de tributos qualquer empresa.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
aqui estivesse, votaria de acordo com a orientação do 
Democratas.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, se aqui estivesse, 
teria votado “sim” ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Meus parabéns.

O SR. RATINHO JUNIOR (PSC – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem. Cumprimento todos aqueles que estão votando 
pelo microfone.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB – AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, se estivesse aqui, votaria conforme a orientação 
do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

Como se trata de destaque simples, nós temos 
de votar a admissibilidade do requerimento.

O Deputado Fernando Coruja está inscrito para 
falar a favor...

O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, pedi-
mos para falar contrariamente ao requerimento. Pos-
so falar?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode 
falar.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, para agilizar 
a votação. Nós deveríamos votar contra o requerimen-
to, até porque no mérito teremos posição contrária. É 
impossível evitar que uma empresa que participe do 
programa faça uma demissão. Por exemplo: aparece 
lá um trabalhador alcoolizado ou incompetente para 
aquela função. Não pode demitir? Isso é algo que não 
vai se aplicar na prática.

Portanto, votamos contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Fernando Coruja, V.Exa. quer falar a favor ou já...
A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com 
o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para me 
colocar.

É evidente que esta emenda não pretende im-
pedir a demissão por justa causa, já prevista na CLT 
– lei específica. Aqui se trata de que as empresas que 
recebam desoneração tributária importante, enfim, que 
tenham o seu dispêndio, o seu gasto muito diminuído 
em função de uma benevolência dada por este Parla-
mento, mantenham o nível de emprego pelo período 
em que recebem essa benevolência. Se não, qual é a 
finalidade? Com que finalidade vai se dar a desone-
ração tributária, se não vai manter o nível de empre-
go? Para enriquecer o patrão? Não! A finalidade da 
desoneração tributária é estimular a manutenção do 
nível de emprego.

Eu entendo que é preciso caminhar nessa dire-
ção e, evidentemente, encaminho o voto “sim”, para 
que seja votado em separado.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação da minha bancada.

A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

O SR. LOBBE NETO – PSDB, para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB, 

para orientar.
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
favoravelmente ao destaque do Deputado Fernando 
Coruja. Nós entendemos que as empresas que rece-
beram incentivos fiscais poderão evitar as demissões. 

É claro que a justa causa já está na CLT e poderá 
ocorrer da mesma maneira.

Por isso, somos favoráveis ao destaque do De-
putado Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”.

O SR. NEUDO CAMPOS (PP – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas 
encaminha o voto “sim”, pela aprovação do requerimen-
to, considerando que só proíbe a demissão sem justa 
causa. Por conseguinte, havendo justa causa, poderá 
a empresa, o empregador, demitir o empregado.

Por isso o voto “sim” do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-

cratas, “sim”.
O PMDB como vota, Deputado Mendes Ribeiro 

Filho? Vota “sim” ou vota “não”?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB vota contra a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O PT como vota?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

A Minoria o que recomenda?
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria entende que a emenda do Deputado Fernando 
Coruja é extremamente oportuna, pertinente. Por isso, 
a Minoria encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“sim”.

O PR é “sim” ou “não”?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
O SR. SÉRGIO BRITO (PDT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 

é “sim” ou “não”?
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL é 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
PTB. (Pausa.)
Como vota o PP, Deputada?
A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PTB?
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PDT?
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PV. (Pausa.)
O PPS vota “sim”.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL é “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL, 
“sim”.

Como vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSC é “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC, 

“não”.
O SR. MARCELO ORTIZ – O PV, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, o PSB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela admissibilidade do requerimento per-
maneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
não votou na anterior, quando votar na próxima, será 
considerado presente.

O SR. ELEUSES PAIVA (DEM – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado da Emenda nº 66, ofereci-
da à medida provisória sob apreciação, assinado pelo 
Líder do PSDB.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, II e § 2º, combinado com o art. 117, 
IX do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 66, oferecida à MP nº 460/09.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. 
– José Aníbal, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Líder José Aníbal. (Pausa.)

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei a votação do PT.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, esta emenda é muito simples: determina 
que a inscrição no Programa Minha Casa, Minha Vida 
seja feita na Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal é uma instituição que 
tem a função de órgão central do Sistema Nacional da 
Habitação. Portanto, é muito mais compatível fazer nes-
sa instituição as inscrições daqueles que queiram se 
beneficiar desse programa do que em qualquer outro 
órgão ou repartição.

É apenas uma questão de valorizar o papel da 
Caixa Econômica Federal, que tem reconhecida com-
petência em matéria habitacional e certamente vai ser 
o órgão gestor de toda essa operação.

Portanto, é uma emenda simples que dá um di-
recionamento claro ao procedimento de inscrição, que 
será feito na Caixa Econômica Federal. É isso.
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O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
somos favoráveis à emenda proposta pelo Líder José 
Aníbal, que dispõe justamente sobre a inscrição das 
famílias no Programa Minha Casa, Minha Vida, inscri-
ção essa que deverá ser centralizada na Caixa Eco-
nômica Federal. 

E por que isso, Sr. Presidente? Esse é um pro-
grama com muita pompa, vamos dizer, com muita 
pirotecnia. E, na sua conclusão, teremos algumas 
dificuldades, ainda mais se for apenas na gestão do 
atual Presidente. Entendemos que, se a inscrição for 
feita na Caixa, vamos tirar um possível ônus das Pre-
feituras Municipais. Esse é um programa do Governo 
Federal, há uma parceria com Estados e Municípios, 
mas alguém tem de centralizar e normatizar as regras 
e a inscrição. 

Por isso, entendemos que a Caixa Econômica 
Federal é o órgão que melhor poderá fazer a seleção 
dos beneficiários desse programa, até para que as ins-
crições tenham uma boa regulamentação e não haja 
desvios na questão dos inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado André Vargas.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inscrição primeiro, casa de-
pois. A medida provisória já está valendo, as inscrições 
estão sendo feitas. Se há algo que deve ser louvado 
no Governo do Presidente Lula é a forma republicana 
com que se relaciona com o PSDB, com o Democratas, 
com o PCdoB, enfim, com todos os partidos.

Confiamos nos critérios sociais das Prefeituras; 
confiamos nas companhias de habitação para fazer o 
trabalho que já fazem há 20, 30 anos. Portanto, à Caixa 
Econômica Federal compete financiar e regulamentar; 
às Prefeituras, aos parceiros, aos Governos Estaduais, 
fazer as inscrições.

Somos contra esta emenda, Sr. Presidente.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-
ção de bancada.

PHS. (Pausa.)
PTdoB. (Pausa.)

PSOL. (Pausa.)
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PT, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC. 

(Pausa.)
PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
destaque pretende centralizar a seleção dos benefici-
ários do chamado Programa Minha Casa, Minha Vida 
na Caixa Econômica Federal.

E há uma lógica: você pode se inscrever em 
vários lugares, mas a seleção seria feita pela Caixa 
Econômica, que tem larga experiência em selecionar 
mutuários e poderia adequar melhor as exigências do 
programa, estabelecidas nesta medida provisória que 
estamos aprovando, a questões práticas.

Então , entendo que o eminente Líder José Aní-
bal tem razão quando apresenta uma emenda desta 
natureza. E o PPS o acompanha e vota “sim”.

O SR. CHICO ALENCAR – PSOL, Sr. Presi-
dente.

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

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
somos insuspeitos para elogiar uma iniciativa legis-
lativa do PSDB, que, neste caso, talvez inspirado por 
Obama, que estatizou a GM – isso é importante –, quer 
reforçar a Caixa Econômica Federal, banco público, 
na sua função de gestora do Programa Habitacional 
Minha Casa, Minha Vida.

É uma emenda correta que se inscreve no sentido 
social desse programa, que dá ao ente público a capa-
cidade de selecionar, fiscalizar e evitar a politicagem 
demagógica e menor, para que o Minha Casa, Minha 
Vida não seja “Minha Casa, Minha Eleição”. É preciso 
reconstituir esses entes públicos, como a Caixa Eco-
nômica Federal, nessa sua dimensão social.

Por isso não houve ninguém contra. Eu entendo 
que esta emenda deve ser aprovada. Voto “sim”, portan-
to. Espero que seja unânime, de todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim” 
do PSOL.

Democratas.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas encaminha o voto “sim” a esta emenda. 

E a razão é a seguinte: desde a extinção do 
BNH, ainda no Governo Sarney, o Brasil ficou órfão 
de um programa nacional de habitação. Assim, vários 
órgãos, sem coordenação geral, sem nada, começa-
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ram a construir, começaram a vender casas, ora po-
pulares, ora não.

Agora, com esse Programa Minha Casa, Minha 
Vida, nós temos uma semente, para que surja, em 
caráter permanente, no futuro, um novo programa na-
cional de habitação, o que é importante para o País. 
Para isso, é preciso um gestor único, um gestor com-
petente e experiente. E a Caixa Econômica tem todos 
esses atributos.

Essa é a razão por que encaminhamos o voto 
“sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“sim”. 

PSDB, naturalmente.
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero só justificar o meu voto na votação anterior. 

O PSDB, pelo encaminhamento do Deputado 
José Aníbal, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“sim”.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB, 
como vota?

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB respeita os municípios, respeita as Prefeituras, é 
municipalista e acredita que quem conhece o municí-
pio é o Prefeito, é a Prefeitura. Por isso, nós encami-
nhamos o voto “sim”.

É o Prefeito que vai localizar... Encaminho o voto 
“não”!

É o Prefeito que vai encaminhar os terrenos, é 
o Prefeito que está por dentro de toda a programa-
ção municipal. E respeitamos principalmente os Srs. 
Prefeitos. 

Por isso nós votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB vota 

“não”. 
Como vota o Bloco?
O SR. FERNANDO LOPES (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “não” à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”. 

PT.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”. As Prefeituras já estão fazendo as inscrições. 
E da seleção a Caixa já está participando, conforme 
define o regulamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”. 

O PMDB, Deputado Alexandre Santos, como 
vota?

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR, antes de enca-
minhar o voto, lembrando que a Caixa Econômica já 
está com muitas atribuições – e uma delas, inclusive, 
é prejudicar os Parlamentares nas suas emendas de 
Orçamento... 

Nós votamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”. 
Minoria.
O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero destacar esta iniciativa do Deputado José Aní-
bal, concordar com o objetivo que ele quer atingir e 
dar um depoimento. 

No sábado passado, eu participei do primeiro 
contrato firmado entre uma Prefeitura, na minha região, 
na Região Nordeste, e a Caixa Econômica Federal. 
Tratava-se de um conjunto de 268 casas. A Prefeitura 
já tinha 8.500 inscritos.

Nós todos sabemos da eficiência, da seriedade e 
dos critérios que a Caixa costuma estabelecer em rela-
ção a esses programas. De tal sorte que eu acho que a 
proposta do Deputado José Aníbal inclusive preserva 
as Prefeituras de uma demanda que é quase infinita, 
para uma capacidade muito pequena de atender. 

Portanto, a Minoria, ao homenagear a proposta 
e a disposição aqui colocada pelo Deputado José Aní-
bal, encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Minoria, 
“sim”.

PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Me-
dida Provisória nº 459 já estabeleceu quem deverá 
fazer a seleção para a aquisição da casa própria, no 
Programa Minha Casa, Minha Vida. É evidente que as 
Prefeituras, que fazem a doação do terreno, que co-
nhecem o mutuário, que sabe quem são aqueles que 
poderão ter essa casa, têm muito mais condições do 
que se levarmos isso para a Caixa Econômica. A Cai-
xa Econômica já tem um amontoado de coisas para 
resolver, e a burocratização é enorme.
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Então, o nosso, partido, o Partido Progressista 
vota “não” a esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

PDT.
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”.

PSC.
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – 

PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Governo, o que recomenda?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “não” e só agrega uma frase às argu-
mentações. Imaginem, Sr. Presidente e demais Depu-
tados e Deputadas, se todo o cadastro que já foi feito 
por Prefeituras fosse suprimido a partir, por exemplo, 
da aprovação desta emenda sugerida pela Oposição. 
Nós teríamos um problema seriíssimo no encami-
nhamento desse programa que pretende construir 1 
milhão de casas no País, gerando 1 milhão e 500 mil 
empregos.

O Governo vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Emenda nº 66, destacada:

EMENDA Nº 66

Inclua-se, onde couber, na presente MP o se-
guinte artigo:

“Art. As famílias a que se refere o art. 2º 
da Medida Provisória nº 459, de 25 de março 
de 2009, serão inscritas no Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV pela Caixa Eco-
nômica Federal – CEF, a qual será responsável 
pela seleção das beneficiárias.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se acham. Quem for contra levante o braço. 
(Pausa.) 

REJEITADA.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Ilderlei Cordeiro votou com o partido na vo-
tação anterior.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

o Deputado Alexandre Santos votou com o partido na 
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou anun-
ciar...

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado José Guimarães 
votou com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou anun-
ciar o destaque para votação em separado do artigo 
constante do projeto de lei de conversão apresentado 
à Medida Provisória nº 460, que é o que cria cargos, 
assinado pela Liderança do PSDB.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2º, combinado com o art. 117, 
IX do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, destaque para votação em separado 
do art. constante do PLV apresentado à MP 
460/09, incluído na alteração do relatório do 
Deputado Vignatti. (cria 34 cargos de DAS) 

Sala das Sessões, em 02 de junho de 
2009. – Wandenkolk Gonçalves, Vice-Líder 
do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes dis-
so, há um requerimento que pede a quebra de inters-
tício; portanto, a verificação da votação do destaque 
do PSDB, relativo à criação de cargos para a SUSEP. 
Assina-o o Deputado Ronaldo Caiado.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos 
termos do art. 185, § 4º do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, que seja con-
cedida a verificação de votação do destaque 
do PSDB, relativo à criação de cargos para a 
SUSEP, apresentado à MP nº 460, de 2009 
(quebra de interstício). 

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – 
Roberto Magalhães, Vice-Líder do DEM. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
eu quero encaminhar contra esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Ronaldo Caiado vai encaminhar?

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, eu 
peço a compreensão de V.Exa. para uma questão de 
ordem que formulo à Mesa.

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

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – “Sr. Presidente, 
com base nos arts. 95 e 125, bem como na alínea “b” 
do inciso II do §1º do art. 137, todos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, indago a V.Exa. 
sobre a possibilidade de rejeição das emendas/modi-
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ficações perpetradas pelo Relator à Medida Provisória 
460/09 que não apresentem pertinência com o tema 
originário da medida ou que provoquem aumento da 
despesa pública inicialmente prevista. 

Como se sabe, do ângulo constitucional, a prer-
rogativa parlamentar de apresentar emendas às pro-
posições legislativas em deliberação esbarra em 2 
claras limitações.

A primeira, emergente do art. 63, inciso I, da 
Constituição Federal de 88, impede o acolhimento de 
emendas parlamentares que possam acarretar acrésci-
mo da despesa pública originariamente prevista. A título 
ilustrativo, Sr. Presidente, leio aqui um trecho da ementa 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.729, julgada 
em junho de 2006, oportunidade em que o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu a invalidade de emendas 
parlamentares que provocaram aumento da despesa 
pública prevista originariamente. Confira-se: 

“Ementa: Ação Direta de Inconstituciona-
lidade. §2º do artigo 1º da Lei nº 6.782 do Es-
tado do Rio Grande do Norte, a ele acrescido 
pela Lei nº 6.991/97. Emenda Parlamentar a 
projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. 

 .........................................................(...)
3. Inviabilidade de emendas que impli-

quem aumento de despesas a projetos de lei 
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 

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

A segunda vedação imposta à prerrogativa parla-
mentar de alteração das proposições que chegam ao 
Legislativo impede a aceitação de emendas que não 
guardem afinidade com o tema originário da proposição. 
É o que se extrai da ementa da Ação Direta de Incons-
titucionalidade 3.114, julgada em agosto de 2005:

“(...) As normas constitucionais de pro-
cesso legislativo não impossibilitam, em regra, 
a modificação, por meio de emendas parla-
mentares, dos projetos de lei enviados pelo 
Chefe do Poder Executivo no exercício de sua 
iniciativa. Essa atribuição do Poder Legislativo 
brasileiro esbarra, porém, em duas limitações: 
a impossibilidade de o parlamento veicular 
matérias diferentes das versadas no projeto 
de lei, de modo a desfigurá-lo; b) a impossi-
bilidade de as emendas parlamentares aos 
projetos de lei de iniciativa do Presidente da 
República, ressalvado o disposto nos §§3º e 4º 
do art. 166, implicarem aumento de despesa 
pública (inciso I do art. 63 da CF). 

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

Vê-se, portanto, que o Supremo Tribunal Fede-
ral tem um posicionamento firme quanto ao tema aqui 
ventilado. 

De se ver, Sr. Presidente, que não foi à toa que 
o próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, em seu art. 125, atribui a V.Exa. a prerrogativa de 
“(...) recusar emenda formulada (...) que verse sobre 
assunto estranho ao projeto em discussão”.

Por outra volta, cabe lembrar que V.Exa. acumula 
competência para devolver ao autor qualquer proposi-
ção que versar matéria evidentemente inconstitucional 
(alínea “b” do inciso II do §1º do art. 137 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados). Donde ser possível 
analogicamente concluir que V.Exa. também acumula 
competência para devolver ao autor emendas parla-
mentares chapadamente inconstitucionais, como algu-
mas alterações apresentadas à MP nº 460. 

Nesse contexto, indago a V.Exa. sobre a possibili-
dade de rejeição, por essa Presidência, das emendas/
modificações perpetradas pelo Relator à MP 460/09 
que não possuam afinidade com o tema originário da 
proposição ou acarretam aumento da despesa pública 
originariamente prevista. 

Deputado Ronaldo Caiado, Líder do Democra-
tas”. 

E vinculo, Sr. Presidente, à questão de ordem, 
todos os levantamentos feitos pela Assessoria do De-
mocratas: nos arts. 7º e 8º, matéria estranha; no art. 
10, matéria estranha; art. 12, matéria estranha, também 
tratada pela medida provisória; art. 13: trata de anistia 
que só pode ser concedida mediante lei específica; 
arts. 14 e 15, matéria estranha; art. 16: trata de forma 
de isenção que só poderá ser concedida mediante lei 
específica e exclusiva – art. 150, § 6º, da Constituição 
Federal; art. 18, matéria estranha àquela apresentada 
pela medida provisória – concede forma de isenção que 
só poderá ser concedida mediante lei específica; art. 
19: também alteração do PLV no plenário, concessão 
real de uso, matéria estranha à tratada pela MP 460; 
art. 20, matéria estranha também tratada na Medida 
Provisória 460; art. 22, matéria estranha tratada pela 
medida provisória e também criação de cargos, matéria 
de iniciativa privativa do Presidente da República – art. 
61, inciso II, da Constituição Federal.

Sr. Presidente, são esses os pontos da questão 
de ordem que formulo a V.Exa.

O SR. ZÉ GERARDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está ha-
vendo protestos pelo tempo concedido ao Deputado 
Ronaldo Caiado, mas, no caso, tratava-se de uma 
questão de ordem. Não é o tempo regimental. De modo 
que é possível alongar o tempo para uma questão de 
ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-
tradita, concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, várias outras 
emendas foram apresentadas a várias outras medidas 
provisórias. Esse não é um precedente desta medida 
provisória. Nós aqui já votamos a constitucionalidade 
das emendas do projeto de conversão, e o Plenário já 
se decidiu dessa maneira. 

Se o Sr. Presidente da República achar que é in-
constitucional, tem o poder de veto. Agora, só lamento 
de o Deputado Ronaldo Caiado querer impedir a nós, 
Parlamentares, de apresentar emendas às medidas 
provisórias. Então, tem que ter uma PEC nº para mu-
dar a forma de tramitação e o Regimento que trata as 
medidas provisórias. 

Enquanto existir essa possibilidade, podemos 
emendar. O Relator vai apresentar ou não o seu pa-
recer acolhendo ou não a emenda, e o Plenário vai 
se manifestar, como já o fez nessa medida provisória, 
pela constitucionalidade. Restará ao Sr. Presidente da 
República o direito de veto constitucional. 

Portanto, sou contra a questão de ordem apre-
sentada pelo Deputado Ronaldo Caiado. Se V.Exa. en-
tender que cabe razão a ele, o art. 125 vai ser votado 
simbolicamente em plenário. 

Essa é a nossa contradita. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Vou responder à questão de ordem do Deputa-

do Ronaldo Caiado da seguinte maneira: em primeiro 
lugar, sou obrigado a rejeitá-la, porque, na verdade, já 
houve votação da constitucionalidade do projeto e das 
emendas apresentadas. Mas reconheço a relevância 
da questão e, sendo relevante como é, permitiu-me 
até uma observação na tarde de ontem a respeito 
dessas emendas. 

Prometo ao Plenário e a V.Exa., Deputado Ro-
naldo Caiado, que no final de semana farei um estudo 
da questão para trazer uma solução jurídica na terça-
feira, desde logo antecipando que a minha inclinação 
inicial, num exame ainda superficial da matéria, é 
que as emendas oferecidas que não digam respeito 
à matéria versada na medida provisória poderão ser 

por mim, Presidente da Câmara, rejeitadas. Essa é a 
minha inclinação, mas não é uma solução. 

Portanto, trarei ao Plenário uma manifestação 
interpretativa com a qual pretendo colaborar para os 
trabalhos legislativos. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para aditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. pede 
a palavra para aditar a questão de ordem?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Que já foi 

rejeitada, mas recebo o aditamento de V.Exa.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, tenho essa preocupação 
também. 

V.Exa. disse que vai se dedicar, no fim de sema-
na, ao exame da matéria. Acho que V.Exa. não precisa 
de tanto tempo para deliberar sobre o assunto, já que 
conhece muito bem todas essas leis e o Regimento da 
Casa. Assim, vou acrescentar uma preocupação que 
diz respeito às Comissões, que têm poder terminativo 
conclusivo, dependendo se Câmara ou Senado. Nós 
podemos falar da Câmara dos Deputados.

Então, solicito a V.Exa. que sua deliberação faça 
menção também aos trabalhos das Comissões, quer 
sejam aqueles que se esgotam na própria Comissão e 
cujo projeto vai direto para o Senado ou para sanção, 
quando for o caso, quer sejam aqueles que também 
vêm a plenário. De qualquer maneira, na Comissão, 
tem de ser observada essa regra, que é da Lei Com-
plementar nº 95, conforme discutimos ontem aqui. Cito 
o caso concreto da Comissão de Ciência e Tecnologia 
que tem um impasse em torno de um projeto há 1 ano 
e meio, e que, sem dúvida alguma, V.Exa. vai resolver 
com essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem lem-
brado por V.Exa. Incluirei nessa manifestação a solu-
ção relativamente aos projetos em que as Comissões 
têm poder terminativo.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o PT.

Obrigada.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PSDB, na última votação.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido, na última votação.
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O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar agora a quebra do interstício. Portanto, os Srs. 
Líderes irão encaminhar. Vou colher a orientação e as 
manifestações.

Concedo a palavra ao Deputado Roberto Ma-
galhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 
Sem revisão do revisor.) – Sr. Presidente, esse reque-
rimento é de responsabilidade do Democratas. Mas 
o que se pede, na realidade, diz respeito a um des-
taque do PSDB, o Destaque nº 9, que pretende que 
seja suprimida do projeto de conversão uma parte da 
emenda que cria cargos em comissão, os chamados 
DAS. E por que, Sr. Presidente? Porque é flagrante-
mente inconstitucional. Esta Casa só pode criar cargos 
públicos federais, e claro que só federais, se for a pro-
posta de iniciativa do Presidente da República, caso 
seja do Executivo; se for do Judiciário, que passe no 
Judiciário; se for desta Câmara, não precisa porque a 
iniciativa está na Casa. Mas também há exclusividade 
de alguns projetos.

Então, para que não fique esse corpo estranho 
e, amanhã, não seja acionada a Justiça que declare 
a inconstitucionalidade, cremos que o melhor é que 
o Plenário se pronuncie nominalmente sobre essa 
matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. ANGELO VANHONI – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. ANGELO VANHONI (PT – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. AIRTON ROVEDA (PR – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, na verdade, independentemente da 
questão da constitucionalidade, temos que ir ao mé-
rito da proposta. Qual é o mérito da proposta? Criar 
oportunidade para que a SUSEP fiscalize.

Só um dado, para que todos tenham conheci-
mento. Em 1989, 20 anos atrás, a SUSEP tinha 786 

funcionários; hoje, ela tem 270 – 20 anos depois. Como 
pode a SUSEP dar cabo de sua fiscalização, lembran-
do inclusive da correlação do PIB? Àquela época, era 
0,3% do PIB, hoje é 3,5% do PIB. Então, é necessário 
que a SUSEP tenha essa oportunidade.

Quero lembrar outro detalhe fundamental. Tínha-
mos apenas uma empresa de resseguro, que era esta-
tizada. Hoje, temos 86 empresas de resseguro. Como 
podemos fiscalizar? São 250 funcionários da SUSEP 
por concurso público. Ninguém está indicando ninguém, 
nem sugerindo que a SUSEP faça qualquer apadri-
nhamento. Queremos um concurso público, para que a 
SUSEP tenha pessoas para fazer a fiscalização.

Será que quem quer seguro pode abrir mão de 
seguro? Queremos o seguro e, para não abrir mão da 
segurança, queremos que essa emenda seja aprovada 
o mais rápido possível.

Portanto, somos contra esse requerimento.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB – PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, atribui-
se ao líder alemão Bismarck uma expressão que não 
nos valoriza, “certas leis são como salsichas, é melhor 
não saber como foram produzidas”.

As medidas provisórias, como V.Exa. ontem mes-
mo, num saudável e democrático desabafo, destacou, 
pelo caráter de urgência e relevância que deveriam ter, 
vêm completas do Executivo. É óbvio que podemos 
aperfeiçoá-las. Agora, introduzir uma matéria desse 
porte, com criação de cargos, por mais necessários 
que sejam, causa um estranhamento absoluto. Parece 
até que a medida provisória virou uma válvula de es-
cape para a valorização de mandatos. Há a emenda 
do Parlamentar, já que as nossas emendas orçamen-
tárias, geralmente, são engavetadas.

Então, pelo menos isso que está sendo pedi-
do, por meio da quebra de interstício, o voto nominal, 
pessoal, debatido de cada Parlamentar, é necessário 
para que explicitemos a nossa posição, a nossa vi-
são. Senão, fica um corpo estranho, uma intervenção 
indevida e algo que o Governo mesmo não pediu. Ou 
seja, estaria sendo o Relator mais realista do que o 
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rei: Relator emergencial, porque originalmente isso 
não estava previsto.

Portanto, o PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

O PSOL vota “sim”.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 

(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como o 
PPS orienta a sua bancada?

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
“sim”, porque entendemos também que a criação de 
tantos cargos por medida provisória, com certeza, é 
inconstitucional.

Portanto, queremos uma votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como o 

PV orienta a sua bancada?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

Como o PTB orienta a sua bancada? (Pausa.)
O PTB vota “não”, não é?
Como o PDT orienta a sua bancada?
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”.

Como o PP orienta a sua bancada?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

Como o PR orienta a sua bancada?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “não”.

Como o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/
PRB orienta a sua bancada?

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB vota “não”.

Como o Democratas orienta a sua bancada? 
(Pausa.)

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como o 
PSDB orienta sua bancada?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é bom que 
nos ouçam os governistas. O Governo, em dezembro 
de 2008, por intermédio de seu Líder no Senado, en-
caminhou a Mensagem nº 957, retirando a urgência 
da criação de cargos na SUSEP. O Governo mandou 
uma mensagem ao Senado retirando a urgência dessa 
matéria! Os Srs. Deputados aqui, açodadamente e de 
forma ilegítima, querem votar essa matéria por meio 
de medida provisória.

Evidentemente, Sr. Presidente, que nosso voto 
é “sim”, o voto favorável para que haja uma apuração 
individual. Essa história de nos querer sensibilizar, de 
que o órgão não está indo bem porque falta pessoal, 
quando o próprio Governo tira a urgência! Ainda mais, 
Sr. Presidente, neste caso, estamos tratando de DAS, 
da criação de 34 cargos em comissão, sem concurso, 
por meio de medida provisória. Francamente, a base 
governista quer criar cargos de forma absolutamente 
inconsistente, incompatível com as necessidades ob-
jetivas do serviço público.

De outro lado, sobre os 250 cargos já votados 
aqui, aprovados por essa maioria que quer votar esse 
contrabando, o Governo manda mensagem ao Senado 
retirando a urgência.

Parem para pensar e pensem no voto “sim”, a 
favor do Brasil.

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
minha bancada orienta o voto “sim” pelas razões já 
declaradas no encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem. Vota “sim”.

Como vota o PT?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
Como vota o PMDB?
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB, “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
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O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “não”.

O SR. ANDRÉ DE PAULA – Sr. Presidente, Mi-
noria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Minoria, 
como vota?

Peço que a orientação se restrinja a 1 minuto. 
Está havendo protestos mais do que razoáveis.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inclusive 
agradeço a V.Exa. por fazer essa indicação de protesto 
justamente quando solicito a palavra. Vou tentar.

Sr. Presidente, além de considerar que a ini-
ciativa é inconstitucional e que estamos suprimindo 
uma prerrogativa desta Casa, no momento em que na 
Casa já há matéria que versa sobre isso – poderíamos 
prestigiar o Parlamento se votássemos essa matéria 
–, eu acho que, ao não incluir na MP essa emenda, 
o próprio Governo já sinaliza que isso não tem nem 
urgência nem relevância.

Daí por que a Minoria encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim” 

da Minoria.
O que recomenda o Governo?
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do partido, na última 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento de quebra de insterstício. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação do requerimento permane-
çam como se acham. Quem for contra levante o bra-
ço. (Pausa.)

REJEITADO.
A SRA. LÍDICE DA MATA – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido, na última votação. Muito obrigada.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, peço justificação de minha ausência na última 
votação.

O SR. RUBENS OTONI (PT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus 
parabéns.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com meu partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus 
parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de entrar na questão que quero pon-
derar a V.Exas., faço uma singela observação.

Hoje, um grande jornal, O Globo, publica a foto 
da Assembleia Nacional da França fazendo 1 minuto 
de silêncio pelos mortos desse trágico acidente aé-
reo ocorrido na noite de domingo para segunda-feira.

É impressionante que ontem, neste plenário, fi-
zemos o mesmo gesto, com a mesma consternação, 
com a mesma solidariedade. Aqui não se disputa isso. 
O que me causa estranheza é que o nosso Parlamento, 
nem no momento em que rende homenagem, merece 
a consideração, pelo menos fotográfica, da impren-
sa. É um fato absolutamente singelo, mas acho que 
isso tem a ver com o mérito do que quero considerar 
a V.Exas.

O Presidente Michel Temer, ontem, manifestou 
insatisfação com o fato de medidas provisórias serem 
verdadeiros ônibus que vão acolhendo matérias que 
deveriam ser objeto de projetos e acabam sendo incor-
poradas às medidas provisórias. Elas criam dificuldades 
ao processo legislativo não só pelo excesso, pelo fato 
de já não guardarem relação com urgência e relevân-
cia, mas também pelo fato de serem um caminho fácil 
que transforma Relator de medida provisória na figura 
central do processo legislativo.

Sr. Presidente, espero, com muita atenção e ex-
pectativa positiva, a sua manifestação nessa questão 
de ordem apresentada hoje pelo Democratas.

A medida provisória que estamos votando tinha 
7 artigos na origem e tem 21 neste momento, 14 no-
vos artigos, inclusive esse que, vergonhosamente, cria 
mais 34 cargos de confiança. Quero deixar bem claro 
aqui que o nosso esforço é para trazer uma maioria 
parlamentar ao voto contra a criação de 34 novos car-
gos de confiança na SUSEP. Nesses cargos de livre 
provimento é onde se fazem negócios que nem sem-
pre têm a ver com a competência e com a eventual 
necessidade do órgão.
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É uma vergonha o Parlamento submeter-se a 
isso desse modo, ainda mais quando o próprio Gover-
no tira o corpo fora. Por meio de mensagem, retirou a 
urgência no Senado da parte dessa matéria que prevê 
a criação de mais de 200 cargos a serem preenchidos 
por concurso público. E agora apresentam na Casa, 
num claro contrabando, 34 novos DAS!

Quantos milhões a mais sendo retirados do Orça-
mento da União, que poderiam estar sendo bem aplica-
dos em escolas técnicas, que são propagandeadas e 
não são feitas, e mesmo no programa habitacional?

Trinta e quatro novos cargos! É o Parlamento, é a 
Câmara se submetendo ao que não precisa se subme-
ter. Qual é o jogo de interesses que pode determinar 
que esta Câmara aceite um contrabando dessa natu-
reza? É interesse de alguns partidos? É interesse da 
instituição? Não é. Não é da instituição Câmara, nem 
é da SUSEP.

Já votamos aqui os 250 cargos, contra a posição 
da Oposição; a matéria foi ao Senado – vou insistir –, o 
Governo tirou a urgência, e agora querem votar mais 34 
cargos de confiança, cargos de livre provimento, livre 
comissionamento. Sabe Deus como isso vai acontecer 
e a que propósito isso vai atender, exatamente num 
momento de vacas magras!

Então, Sr. Presidente, mais uma vez, manifesto 
nossa confiança no desempenho da sua função pre-
sidencial de zelar pelos interesses da Casa. Não se 
pode conceder mais. De um lado, a hemorragia de 
medidas provisórias; de outro, a hemorragia de acrés-
cimos às medidas provisórias que não têm nada a ver 
com o mérito.

Esta medida provisória trata do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida. O que tem a ver o programa 
Minha Casa com 34 novos cargos de confiança para 
a SUSEP? Para quem está nos vendo, nada. Rigo-
rosamente nada. Não vai acrescentar uma casa, um 
terreno, um financiamento à população, ao povo pobre 
do Brasil. Não vai acrescentar coisa nenhuma. Esse 
projeto diz respeito a interesses que não se pode con-
fessar. Essa história de que é importante a SUSEP... 
Conversa fiada!

Há cargos previstos, Sr. Presidente, para serem 
objetos de concurso. Vou insistir: o Governo retirou a 
urgência. Por que o Governo retira a urgência para 
os cargos – somos contra os cargos, por acharmos 
que são desnecessários – e certos setores da base 
de sustentação do Governo querem porque querem 
votar, de qualquer modo, os 34 de contrabando , na 
medida provisória que tem a ver com o projeto Minha 
Casa, Minha Gente? Trinta e quatro novas boconas 
– aí não são boquinhas –, para abrigar sabe Deus 
quem, impondo à Câmara um vexame de se acres-

centar despesas, enquanto o que o País mais quer 
é economia para investir em casas, em estradas, em 
saneamento e não em boquinhas e em jogos políticos 
que nada têm a ver com o interesse da população, do 
povo pobre do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder, vou 
pedir-lhe para concluir.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Vou concluir, Sr. Presi-
dente.

Essa é uma matéria muito relevante. Há um incô-
modo com relação ao tema, quando se vem aqui tratar 
dessa matéria. É indefensável. E não me venham com 
essa história de que esses cargos são indispensáveis 
para o bom funcionamento da SUSEP. Indispensáveis 
seriam os cargos preenchidos por meio de concur-
so, cuja urgência o Governo mandou retirar, porque 
realmente não devem ter mais interesse. Mas, com 
relação aos 34 cargos em comissão, parece que há 
um interesse desmedido e revelador. Não é a SUSEP 
que vai ser atendida por eles, nem o povo trabalhador 
e pobre do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Comunico 
aos Srs. Líderes que irão se manifestar que cumprirei 
rigorosamente o Regimento Interno. S.Exas. sabem 
que aqui há 2 alas e, quando uma se alonga e deso-
bedece ao Regimento, é claro que há protestos legí-
timos da outra. 

Ao se tratar de matéria menos controvertida, é 
claro que flexiono bastante. Mas, nessa hipótese, vou 
cumprir rigorosamente o Regimento Interno no tempo 
cadente de cada Líder. 

O SR. GERALDO PUDIM – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei conforme orientação do meu partido, na votação 
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado André de Paula, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria, por 6 
minutos.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste momento, chamo a atenção 
dos Srs. Deputados desta Casa para um fato que con-
sidero importante: estamos comemorando a Semana 
do Meio Ambiente. 

Sobre o tema, muitos dos Srs. Parlamentares, 
de todos os partidos e comprometidos com a causa, 
já fizeram suas manifestações e seus discursos, e já 
realizamos uma sessão solene no Congresso Nacio-
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nal. Mas acho que nós, concretamente e do ponto de 
vista pedagógico, estamos deixando muito a desejar, 
quando não conseguimos votar uma PEC nº tão im-
portante como essa que trata da revitalização do Rio 
São Francisco – não por falta de empenho de V.Exa., 
Sr. Presidente, mas por falta de entendimento. 

Estranho que isso ocorra porque o Governo Fede-
ral faz da transposição das águas do Rio São Francisco 
uma de suas prioridades. No entanto, ele não leva em 
conta o fato de que, sendo a transposição uma maté-
ria polêmica, tanto os que a defendem quanto os que 
são contrários, todos convergem para um aspecto: é 
preciso ter cuidado para que, compulsoriamente, o Rio 
São Francisco receba a devida atenção. Precisamos de 
um programa eficiente que o revitalize e a ele destine 
os recursos necessários. 

É lamentável que essa PEC nº ainda não tenha 
sido votada, apesar do tempo em que ela se arrasta 
na Casa, dos sobrevoos já feitos e das Comissões 
já formadas. Por conta disso, com relação aos recur-
sos previstos no Orçamento da União para o Rio São 
Francisco, no Ministério da Integração Nacional, dos 
261 milhões e 272 mil reais, apenas 377 mil reais fo-
ram pagos; e, no Ministério do Meio Ambiente, dos 3 
milhões e 853 mil reais previstos, temos apenas 315 
mil reais pagos.

Amanhã, quinta-feira, encerraremos pelo me-
nos o período de votação na Casa. Lamento que não 
façamos um reencontro, uma homenagem efetiva ao 
meio ambiente, votando não apenas a PEC nº do São 
Francisco, mas também a que coloca sob a proteção 
da Constituição biomas nacionais da maior importân-
cia, a exemplo da caatinga, que está incluída no meu 
Estado, Pernambuco, do cerrado e dos pampas. 

Essas matérias estão prontas para virem a plená-
rio, portanto, um entendimento entre os Líderes seria 
maior e mais eficaz demonstração do comprometimen-
to que esta Casa, de forma suprapartidária, tem para 
com as questões que dizem respeito à preservação 
do meio ambiente no País. 

Por isso, Sr. Presidente, venho manifestar minha 
frustração ao ver que não somos capazes de encontrar 
soluções para a mera criação de um fundo – o que já 
sinaliza as enormes dificuldades que estão para vir 
quando esta Casa se debruçar sobre a reforma tribu-
tária. Digo isso porque, com relação ao fundo que visa 
assegurar trabalhos perenes no Rio São Francisco, ora 
o Governo Federal retira apoio, ora quer subtrair recur-
sos dos Governos Municipais e Estaduais. 

O fato é, Sr. Presidente, que não temos aqui o 
apoio que precisaríamos da Liderança do Governo e 
das demais Lideranças que poderiam viabilizar essa 
votação que estava como prioritária na pauta de V.Exa., 

porque simbólica, para que fosse realizada numa ses-
são extraordinária. Aliás, diga-se, a bem da verdade, 
Sr. Presidente, que V.Exa. teve essa iniciativa por 2 
semanas seguidas.

Repito: estamos na Semana do Meio Ambien-
te, quando todas as atenções estão voltadas para o 
tema, quando são muito generosas as referências e 
as homenagens prestadas ao meio ambiente, quando 
todos se tornam ambientalistas. Nem assim temos a 
capacidade de enfrentar, de forma clara, concreta e 
prioritária, essas questões tão relevantes. 

Quando eu era Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a PEC nº do 
Cerrado e essa matéria, capitaneadas por um grupo 
muito grande de Deputados, já eram prioritárias. No 
entanto, ela não vem a plenário.

Sr. Presidente, para cumprir o tempo, agradeço a 
V.Exa. a tolerância e manifesto de público minha inquie-
tação e minha frustração. Lamento que a Câmara dos 
Deputados não dê ao povo do Brasil a demonstração 
de que está compromissada com o meio ambiente.

Muito obrigado.
O SR. VALADARES FILHO – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PSOL, por 5 minutos.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei, 
hoje pela manhã, uma reunião plenária do Conselho 
Nacional de Saúde, ocorrida numa tenda armada na 
Esplanada dos Ministérios e que contou com centenas 
de participantes. Eles estavam ali para dizer que o Con-
selho Nacional de Saúde, a exemplo do que foi definido 
na Conferência Nacional de Saúde, realizada há 1 ano, 
é contrário ao Projeto de Lei Complementar nº 92, que 
cria as fundações estatais de direito privado. 

Também entendo que essas fundações de direito 
privado contrariam todo o espírito de criação do Sis-
tema Único de Saúde, estabelecido na Constituição 
Federal, na Lei nº 8.080 e na Lei nº 8.142: um sistema 
universalizado e integralizado da Saúde. Trata -se, sem 
dúvida, da privatização do SUS. 

Acontece que esse projeto de lei complementar 
estende-se a várias outras áreas. Devo lembrar ao Go-
verno Lula e particularmente aos membros do PT que 
isso começou no Governo Fernando Henrique Cardo-
so, entre outros, na reforma do Estado do Sr. Bresser 
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Pereira. Trata-se da lógica de adotar no serviço público 
e no Estado as leis de mercado; de entender, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, que a administração 
pública deve ter parâmetros de competição e eficiên-
cia mercadológicos e não visar ao pleno atendimento 
da população. 

Esse projeto estende a criação de fundações 
públicas de direito privado, além da saúde, a outros 
setores, inclusive ciência, tecnologia e comunicação, 
áreas que tratam de soberania nacional.

É inaceitável que o Governo Lula envie a esta 
Casa esse projeto. Inaceitável! Ele atenta contra tudo 
o que os movimentos sociais populares de saúde con-
seguiram acumular. Os petistas sabem disso, portan-
to, não podem concordar com o Ministro José Gomes 
Temporão, que quer resolver tais questões no Estado 
do Rio de Janeiro.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que essa 
lei não só deve ser retirada como, se não for, deve ser 
rejeitada por esta Casa, porque certamente estamos 
trazendo para a administração pública e, particular-
mente, para a área de saúde os mecanismos de mer-
cado. Os maiores prejudicados são os trabalhadores 
que precisam do Sistema Único de Saúde.

Esse PLP permite que cada fundação, como ente 
autônomo, possa ter o seu próprio plano de cargos, 
carreiras e salários, ou seja, fragmenta a base sindical, 
fragiliza a organização dos trabalhadores. Essa mesma 
lei permite a contratação pela CLT, exigindo concurso 
público, ou seja, os contratados passam a ter obriga-
ções, mas sem direito à estabilidade.

Sr. Presidente, entendemos que se está colo-
cando aqui a fragilização do controle público sobre o 
Sistema Único de Saúde e que os maiores inimigos 
do SUS são exatamente a sabotagem do sistema, a 
sua não implementação, o parasitismo privado que 
assola o Sistema Único de Saúde, a falta de verbas e 
o encaminhamento de recursos para o Sistema Úni-
co de Saúde.

Não é por meio de gestão, de gerencialismo que 
vamos melhorar o sistema de saúde. Trata-se de im-
plantar definitivamente o SUS como algo que interes-
sa a todo trabalhador pelo tratamento isonômico, pela 
universalidade, pela integralidade do seu sistema.

O PSOL se manifesta contrariamente ao projeto 
de fundações contido no PLP nº 92. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente, 

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

a palavra.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado André 
Vargas.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quanto a essa emenda, 
até para dar uma informação à Oposição, foi feito um 
entendimento com o Governo. Esse projeto que cria 
os DAS já passou por esta Casa. Infelizmente, está 
parado no Senado em função da lógica própria que a 
Casa assumiu no último período.

Com a aprovação da abertura do setor de segu-
ros, principalmente de resseguros no Brasil, criamos 
uma dinâmica nova nesse mercado de seguros. Temos, 
sim, uma necessidade urgente de estruturar a SUSEP 
para evitar um problema sistêmico nesse importante 
setor de seguros. 

De 10 anos para cá – quero, inclusive, assumir 
a responsabilidade pelo período do Governo do Pre-
sidente Lula, assim como pelo período do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB –, não se fez 
o que se deveria fazer para a estruturação da SUSEP. 
O passo que damos, adiantando esse projeto e o re-
metendo para o Senado, possibilita modernizarmos o 
sistema, dando condições para a fiscalização do setor 
de seguros. Hoje só as grandes seguradoras têm a fis-
calização devida da SUSEP. Precisamos de seriedade, 
que já existe no setor.

No meu entendimento, o projeto é estratégico para 
o nosso País. Temos de avançar para discutir inclusive 
o microsseguro. Há por aí pessoas fazendo captação 
de poupança, principalmente na área de auxílio fune-
ral, sem nenhuma regulamentação. Se fizéssemos a 
regulamentação pela Casa hoje, a SUSEP não teria 
estrutura para fiscalizar. Como o setor capta poupan-
ça e trabalha com a expectativa popular, deve ter ga-
rantias – e tem – Do Governo Federal, mas deve ter 
também fiscalização e acompanhamento.

O apelo que faço é de responsabilidade também 
da Oposição. Não basta fazer discurso e dizer que es-
tão inchando a máquina. É bom dizer que na máquina 
do Brasil, comparativamente com a da Inglaterra e dos 
Estados Unidos, a relação servidor/pessoa ocupada 
ainda é menor. Não somos defensores da máquina 
inchada, mas da máquina eficiente. Não podemos de-
fender que a SUSEP não cumpra com o seu papel. Do 
jeito que está, não teríamos condições.
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Não pude estar aqui ontem, mas, se estivesse, 
acolheria essa emenda, como já teria feito, em sintonia 
com o Deputado Vignatti. Portanto, com responsabi-
lidade, vamos modernizar o setor de seguros e dar à 
SUSEP as condições de que necessita.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar a favor, Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, vejo que é possível surgir 
com uma argumentação quando não há razão. O De-
putado que me antecedeu estava querendo comparar-
nos, em termos de máquina, aos Estados Unidos e à 
Inglaterra. É difícil, não é? Vamos tentar nos comparar 
a eles em matéria de políticas públicas eficientes e de 
resultado que melhora a vida das pessoas.

Estes 34 cargos que estão custando tanto es-
forço ao PT e à base de sustentação do Governo são 
indefensáveis do ponto de vista da boa gestão pública. 
Isso é apenas entendimento para ocupação de espaço 
na máquina pública. Não há outra razão. 

Esse artigo, Sr. Presidente, foi o último contra-
bando dessa medida provisória. O Relator já tinha 
concluído o seu trabalho, acolhendo mais de 10 novos 
artigos. Na última hora, por acordo feito naturalmen-
te nos últimos momentos que antecederam o dia de 
ontem, para atender a algumas boquinhas e boconas 
da composição, da maioria política, do balcão de ne-
gócios, incluíram esse artigo com 34 DAS, que são 
inaceitáveis – inaceitáveis!

O Governo retirou a urgência dessa matéria. O 
resto é conversa. O resto é que estão sendo expostos 
ao que é real. Fizeram uma negociação paralela com 
o Governo e encontraram como caminho para essa 
negociação paralela inchar a SUSEP com mais 34 
cargos de confiança, que não atendem ao conteúdo 
dessa medida provisória. 

Essa é uma medida provisória adicional ao Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. Aliás, hoje o Líder 
do Governo já admitiu que a ideia é fazer 1 milhão de 
casas. Essa é a ideia. Trata -se de um programa que 
mexe tanto, e com razão, com a expectativa de milhões 
de brasileiros que não têm casa. Mas aí eles colocam 
um contrabando e vão fazer sangrar os cofres públicos 
com mais 34 boquinhas e boconas que não atendem a 
esse mesmo projeto, subtraem recursos públicos sem 
nenhuma justificativa em matéria de gestão e melhoria 
do desempenho da SUSEP. 

Isso não deveria ser admitido. Espero que o Pre-
sidente Michel Temer definitivamente arbitre essa ma-
téria, não aceitando mais contrabando dessa nature-
za, que expõe, de forma vergonhosa, a Câmara dos 
Deputados.

O SR. CLÓVIS FECURY (DEM – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Clóvis Fecury votou com o partido na votação 
anterior.

O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Fernando Nascimento votou conforme a 
orientação do partido.

A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a Deputada 
Aline Corrêa votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Jovair 
Arantes, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, defender a SUSEP é garantir uma fiscalização 
sólida do seguro. Já disse anteriormente que a SUSEP 
tinha mais de 700 funcionários e hoje tem pouco mais 
de 200. Como pode a SUSEP fiscalizar, se não tiver um 
quadro à altura e por meio de concurso público? 

Estão batendo muito na questão dos 34 DAS, 
mas o importante são os 200 funcionários que, por 
concurso público, serão admitidos na SUSEP e pode-
rão garantir uma boa fiscalização.

Lembro de um detalhe simples. Havia apenas 
o IRB, a única empresa de resseguros; hoje são 86 
empresas de resseguro. É, portanto, necessária a fis-
calização. 

Essa matéria já foi aprovada por esta Casa. Não 
se concluiu a votação no Senado Federal porque lá 
foi retirada a urgência, em razão de ter sido destra-
vada a pauta.

Quero lembrar que na Câmara dos Deputados 3 
outras urgências constitucionais foram retiradas – Da 
educação, do DNIT e outra que não me recordo – e 
até agora não foram devolvidas as oportunidades de 
votação da matéria.

Esta matéria já foi apreciada por esta Casa, não 
é nenhuma novidade. A urgência retirada foi aquela no 
Senado Federal, a outra urgência retirada da Casa foi a 
da matéria relativa às entidades filantrópicas. Até hoje 
não foram devolvidas as urgências desta matéria. No 
caso das entidades filantrópicas foi dada a urgência 
regimental da Câmara dos Deputados e, portanto, a 
matéria já está sendo votada na Comissão de Seguri-
dade Social – o Relator é o Deputado Eduardo Barbosa. 
Mas a urgência das matérias relativas à educação e ao 
DNIT até hoje não foram resolvidas por esta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, esta não é uma matéria 
totalmente estranha, ela já foi anteriormente apreciada 
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por esta Casa e a retirada da urgência no Senado Fe-
deral foi por estratégia para destravamento de pauta.

É extremamente importante a aprovação desta 
emenda, que vai contemplar, sem dúvida nenhuma, 
seguro ao seguro. Precisamos garantir à SUSEP 
essa oportunidade. E é por concurso público. Nin-
guém está indicando funcionário sem o devido con-
curso público.

Para dar tranquilidade, condição, sustentação 
à SUSEP, precisamos da aprovação desta emenda. 
Tenho certeza de que não estamos fazendo nenhum 
absurdo pelo detalhe que já falei no encaminhamento 
inicial. A SUSEP tinha, há cerca de 20 anos, mais de 
700 funcionários. Hoje tem pouco menos de 300. É 
impossível garantir uma boa fiscalização. 

O Deputado André Vargas lembrou com muita 
propriedade que precisamos também fiscalizar essa 
questão do seguro funerário, que está campeando por 
todos os cantos. Precisamos garantir que isso possa 
ser feito com eficiência pela SUSEP.

Portanto, somos favoráveis à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar favoravelmente, concedo a palavra ao De-
putado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o Deputado que me antecedeu confundiu 
os sinais. Ninguém aqui está discutindo o projeto de 
lei que prevê novos cargos para a SUSEP. 

O Executivo encaminhou. Esta Casa já delibe-
rou sobre essa matéria, que foi para o Senado. Nós 
já cumprimos a nossa obrigação. Agora, o que não 
pode confundir os Parlamentares – que não têm ne-
nhuma obrigação de se debruçar sobre cada um dos 
temas, pois cada um aqui tem especialização maior 
em áreas diferentes –, o que não pode ser levado ao 
Plenário é que incluir a criação de cargos numa me-
dida provisória é prerrogativa de Relator de MP. Isso 
é um absurdo! É uma extravagância! É uma total in-
constitucionalidade!

Pergunto: o que está definido no art. 61 da Cons-
tituição Federal? É prerrogativa do Presidente da Re-
pública criar cargos, órgãos, agências. 

Uma matéria passou pela Casa e teve aqui ur-
gência constitucional. Ela é originária do Executivo e 
não foi apreciada pelo Senado. Aí , qualquer Relator 
de qualquer medida provisória pode encaixar um tex-
to estranho à medida provisória e encaminhá-lo como 
sendo urgente, sendo relevante, neste caso porque a 
SUSEP não tem hoje a estrutura necessária para fis-
calizar o problema de seguros do País. 

Quantos outros problemas não existem no País 
nas áreas de saúde e de educação? 

Então, não podemos aceitar essa tese. É aquela 
questão de ordem que apresentamos ao Presidente 
e S.Exa. vai responder na próxima terça-feira. É pre-
ciso dizer com toda a clareza: medida provisória não 
é barriga de aluguel. Medida provisória não pode ser 
enxertada com matérias estranhas a todo o momento, 
de acordo com o interesse de A ou de B. São regras 
claras que têm que cumpridas. 

Para concluir, Sr. Presidente, afirmo que é im-
portante que todos entendam esta votação, que será 
nominal. É um precedente gravíssimo. Se nós descum-
prirmos a Constituição, se colocarmos nesta medida 
provisória a criação de cargos comissionados ou, ama-
nhã, cargos para concurso, abriremos um precedente 
que vai levar esta Casa à total desmoralização no mo-
mento em que o Supremo derrotar a matéria.

Por isso, eu peço a todos que realmente conti-
nuemos aqui seguidores do que determina a Consti-
tuição Federal, exatamente o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, rejeitando esse texto incluído 
pelo Relator. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-

ção de bancada.
PHS. (Pausa.)
PTdoB. (Pausa.)
PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Supe-
rintendência de Seguros Privados é uma necessidade, 
principalmente depois que se abriu o controle estatal 
do setor. No entanto, não dá para aceitar, em nome 
disso, criarmos aqui 34 cargos comissionados, por 
indicação, sem a chancela fundamental do concurso 
público, que é a forma superior, aceitável e legítima do 
ingresso, através de uma emenda, de uma adição à 
medida provisória. Isso não foi originalmente proposto 
pelo Governo, mesmo que o Deputado André Vargas 
tenha tido a sinceridade, há pouco, de dizer que foi 
negociado com o Governo. 

Nós não aceitamos que legislemos, na nossa ca-
rência de legisladores, através de medidas provisórias 
para criar cargos em comissão. É um precedente gravís-
simo que carimba também a atuação Parlamentar com 
este toma-lá-dá-cá, com a distribuição de benesses. 

Portanto, nosso voto é a favor da emenda supres-
siva desses cargos. Votamos “não” nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC está 
consciente da polêmica, mas também da necessida-
de da criação não só dos 34 cargos comissionados, 
como foi mencionado aqui, mas dos 250 cargos de 
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analista técnico e de agente executivo. São cargos 
fundamentais. 

Já houve outras oportunidades. Nós debatemos 
aqui neste plenário medidas provisórias com a natu-
reza de criação de cargos e de estruturas em outros 
momentos dessa mesma análise. Não há nenhum 
bicho de 7 cabeças, nenhum absurdo em votarmos 
favoravelmente à inclusão dessa emenda, até por-
que a SUSEP passou a assumir a responsabilidade 
do IRB desde janeiro de 2007 e está mais do que na 
hora de formar um corpo técnico para poder cumprir 
a sua missão. 

Por isso, o PSC vota “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”. 
PPS.
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “não”. Não tem sentido nós votarmos por meio de 
uma medida provisória a criação de tantos cargos em 
comissão. É uma medida provisória que peca pela in-
constitucionalidade, pois cria cargos sem concurso. 

Nós, do PPS, com todo o respeito à SUSEP, di-
zemos que tem que ser pelo caminho certo, por lei 
própria e não através de medida provisória. 

Portanto, votamos “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “não”. 
Como vota o PV? 
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota 
“sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”. 

PTB. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votamos “sim”. E tenho a oportunidade de dizer ao 
Deputado Ronaldo Caiado que não estou fazendo ne-
nhuma confusão. Tenho certeza absoluta do que estou 
propondo. Há necessidade de se estruturar a SUSEP 
para garantir seguro à seguradora do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vai 
encaminhar o voto “sim”, compreendendo que não 
é verdadeiro esse discurso de que, toda vez que se 
criam cargos públicos e se aumenta a estrutura do 
Estado, não se está fazendo algo que produza be-
nefício à população. Hoje, estamos vendo que quem 
defende a população verdadeiramente é o Estado, e 

é importante reforçarmos as estruturas desses órgãos 
de acompanhamento. 

No mais, Sr. Presidente, acho que, por outro lado, 
é importante seguirmos um raciocínio, porque mudaram 
as coisas na Câmara dos Deputados. E hoje, a partir 
da interpretação de V.Exa., existe uma pauta livre para 
que sejam apreciadas as proposições do Legislativo.

Portanto, talvez seja a hora de buscarmos novas 
maneiras e não mais inserirmos corpos estranhos, ma-
térias estranhas às medidas provisórias originais.

Assim, Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto 
“sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “sim”.

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para a 
manutenção do texto, o PP encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

Como vota o PR?
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR enca-
minha a favor do texto, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

Como vota o Bloco/PSB?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendemos 
que legislar dessa forma não é o mais adequado. Con-
cordamos com que eventualmente devam ser supri-
das as emendas para as medidas provisórias, como 
V.Exa. colocou.

Mas, nesse caso, devido ao fato de a SUSEP ter 
realmente a necessidade premente e emergencial de 
se adequar às suas novas responsabilidades, votamos 
favoravelmente ao texto: “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco/
PSB vota “sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Democratas vota “não”, pelos argumentos expostos 
com muita clareza pelo Líder Ronaldo Caiado, que 
demonstrou claramente inconstitucionalidade, que é 
inclusive flagrante e insanável, porque viola o art. 61, 
invade a esfera de competência exclusiva do Presi-
dente da República, e também o art. 63. No primeiro 
caso, porque cria cargos sem mensagem do Executivo 
e, no segundo caso, porque aumenta despesas, que 
é consequência da criação dos cargos.

Então, nosso voto é “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PSDB?
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB, por 
todos os motivos alegados aqui, vota “não”. Entende-
mos que é matéria estranha à medida provisória. Já 
votamos aqui o projeto de lei. A matéria foi para o Se-
nado Federal, o Governo tirou a urgência do Senado 
para limpar a pauta, para destravar a pauta do Sena-
do, e agora vem, por carona, matéria estranha numa 
medida provisória. 

Por isso, entendemos que é “não”. É impossível 
votarmos agora cargos em comissão, uma matéria 
caronística na medida provisória. E temos aqui vota-
ção de DAS, um outro projeto de lei que tramita nas 
Comissões e está hoje na Comissão de Trabalho. A 
maneira correta é através de um projeto de lei, que 
já está na Comissão de Trabalho. Por isso, temos que 
aguardar o trâmite nas Comissões para depois, sim, 
votar em plenário, e não votar como carona uma ma-
téria estranha na medida provisória. 

Por isso, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 

vota “não”.
Como vota o PT?
O SR. RICARDO BERZOINI (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
matéria, evidentemente, tem a ver com uma necessi-
dade do Estado. Nós vimos que a SUSEP, até poucos 
anos atrás, não tinha capacidade de fiscalização e de 
supervisão do sistema de seguradoras do Brasil – não 
só a SUSEP, outros órgãos também, como a Secretaria 
de Previdência Complementar e outras instituições im-
portantes do Poder Executivo. A criação desses cargos 
atende a uma necessidade do Estado, e obviamente o 
juízo da necessidade ou não é dos Parlamentares. E o 
PT, a partir da avaliação que foi apresentada pelo Re-
lator, vota “sim”, vota pela aprovação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

Como vota o PMDB?
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota pela manutenção do texto. Portanto, en-
caminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O que recomenda o Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota a Minoria?
O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – A Minoria, Sr. Presiden-
te, encaminha o voto “não” e aguarda com muita expec-
tativa a posição de V.Exa. em relação ao requerimento 
do Deputado Ronaldo Caiado, porque entende que a 
inclinação de V.Exa. já sinaliza uma correção de rumos 
que esta Casa vai ter a partir da decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o art. constante do PLV, incluído na alteração do 
relatório do Deputado Vignatti.

“Art. Ficam criados, no âmbito do Poder 
Executivo, 34 cargos em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
sendo quatro DAS-4, treze DAS-3 e dezessete 
DAS-2, destinados à reestruturação da Supe-
rintendência de Seguros Privados – SUSEP.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela manutenção do artigo per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

MANTIDO O ARTIGO.
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP) – Sr. Presi-

dente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR) – Verificação 

conjunta.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ) – 

Verificação conjunta.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) – 

Verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação 

conjunta concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 

logo ao plenário, Srs. Deputados. Logo mais, vou en-
cerrar a votação. Depois teremos mais uma medida 
provisória e, na extraordinária, algumas propostas de 
emenda constitucional.

Vamos mostrar ao Brasil que estamos votando 
medidas provisórias e demais matérias.
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O SR. RICARDO BERZOINI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BERZOINI (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a 
palavra apenas para dar uma notícia importante, para 
que o Plenário tome conhecimento. A Organização 
dos Estados Americanos, reunida na sua 39ª Assem-
bleia, chegou a um acordo para revogar a suspensão 
de Cuba da OEA. Essa medida vigorava há exatos 47 

anos. Segundo o Ministro das Relações Exteriores do 
Equador, Fender Falconi, houve consenso de todos os 
chanceleres quanto a essa suspensão.

Essa é uma notícia muito boa, porque reflete a 
mudança de época que se está vivendo na América 
Latina.

“A Guerra Fria terminou neste dia em San Pedro 
Sula”, disse o Presidente hondurenho Manuel Zelaya 
imediatamente após o anúncio, referindo-se à cidade 
de seu país na qual o encontro de Ministros está sen-
do realizado.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores saú-
da a decisão da OEA que, depois de 47 anos, revoga 
a suspensão de Cuba e abre espaço para um diálogo 
mais amplo na América Latina sobre o fim do bloqueio 
econômico que os Estados Unidos mantêm em relação 
à República de Cuba. (Palmas.)

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
também se associa a essa decisão, que vai permitir 
transformar a OEA não, como sempre foi, em um ins-
trumento dos interesses do império norte-americano, 
mas em um organismo que possa vir a contribuir para 
a paz, para a justiça e para a soberania dos povos da 
nuestra América, incluindo o país norte-americano, 
que já teve governos muito big sticks de polícia do 
mundo. Chega disso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Fernando Coruja pede a palavra como tal.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, se V.Exa. me permite, antes de conceder a palavra 
ao nobre Líder Fernando Coruja, gostaria de obter a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se o Lí-
der Fernando Coruja permitir que a Deputada Vanessa 
Grazziotin faça uma breve comunicação... (Pausa.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-

dente, é uma comunicação rápida. Em nome do Grupo 
Parlamentar Brasil-Cuba, também quero comemorar 
aqui, em nome de todos os Parlamentares que com-
põem esse grupo, essa decisão muito importante da 
Organização das Nações Unidas, porque há 47 anos 
Cuba se via impossibilitada e impedida de fazer parte 
desse órgão tão importante para a integração do nos-
so continente.

Então, penso que estamos no caminho certo. O 
povo e os Parlamentares brasileiros comemoram ao 
lado do povo cubano essa grande decisão tomada por 
unanimidade, Presidente Michel Temer, pela OEA.

Quem ganha com isso é a democracia, ganha 
com isso a unidade dos povos latino-americanos e 
caribenhos.

Muito obrigada, Sr. Presidente e Deputado Fer-
nando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. 

Tem a palavra o Líder Fernando Coruja. (Pausa.)
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB 

– MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, é importante. Deputado Fernando Coruja, só 
um minutinho, é importante. Sr. Presidente, em caso de 
dúvida, queria apenas declarar o meu voto. Não con-
segui votar. Peço que considere o “sim” do PMDB. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na an-
tiga Grécia havia uma lei que responsabilizava o Legis-
lativo, o Parlamentar, naquelas assembleias, pela sua 
decisão, pelo seu voto. A pergunta que temos que fazer 
aqui é qual é o limite que temos da irresponsabilidade 
de aprovar questões que são notoriamente contrárias 
a dispositivos legais. 

A aprovação dessa emenda confronta, primeiro, a 
Resolução nº 2, do Congresso Nacional, que disciplina 
como as medidas provisórias são aprovadas. Ela trata 
de matéria estranha. Portanto, não poderia ser objeto 
desta votação. Ela é contrária à Lei Complementar nº 
95, de 1998, que trata de como as leis são elaboradas. 
Quando a Constituição foi feita, houve a previsão de 
uma lei complementar para disciplinar como as leis se-
riam elaboradas. Essa lei também diz que não se pode 
ter matéria estranha nas medidas provisórias. 
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Essa emenda contraria frontalmente a Consti-
tuição, que, em seu art. 61 – já foi levantado aqui por 
vários Deputados –, diz que leis que tratem de criação 
de cargos, funções ou empregos públicos só podem 
ser de iniciativa do Executivo.

Diz ainda a Constituição, no art. 63, que não será 
admitido aumento da despesa prevista nos projetos de 
iniciativa exclusiva do Presidente da República. 

Então, estamos votando aqui algo frontalmente 
contrário a uma resolução aprovada pelo Congresso, à 
lei complementar e à Constituição. Mas se vota como se 
não houvesse nenhuma importância, sob a argumen-
tação de que é preciso criar os cargos na SUSEP.

Para criar os cargos, rasgam-se as resoluções, 
as leis complementares e a Constituição. Qual é o li-
mite para isso? 

Alguém disse aqui que teríamos de comparar o 
inchaço da nossa máquina com os Estados Unidos e 
com a Inglaterra. É preciso que nos espelhemos nes-
ses países desenvolvidos, como os Estados Unidos, 
que têm uma única Constituição desde 1784, que dis-
ciplina como o país funciona desde então. Foi graças 
ao respeito à Constituição que aquele país tornou-se 
uma grande nação.

Aqui, não! Aqui nós temos uma Carta que é um 
faz-de-conta. Não há limite da irresponsabilidade do 
Congresso Nacional ao confrontar a Constituição. Mas 
fazemos de conta que tudo pode continuar.

Como é que se vai exigir da população brasileira 
que cumpra a lei, cumpra a Constituição, se nós aqui 
não temos o mínimo de atenção em função de desejos 
pessoais e de determinado partido político?

Por isso, temos de derrubar essa emenda. Não 
há sentido, sistematicamente, em nome do desejo do 
partido A ou do partido B ou porque se precisa criar 
um cargo aqui ou acolá, em nome do mérito, nós des-
respeitarmos a forma. É preciso que voltemos ao que 
poderia realmente engrandecer o Congresso Nacional, 
que é fundamentalmente o respeito à Constituição.

Por isso, o PPS está encaminhando, e já o fez 
através do Deputado Dimas Ramalho, o voto “não”, 
para que essa emenda não seja aprovada.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Wilson Braga.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero aproveitar a oportunidade – e alguns Deputa-
dos que me antecederam já se manifestaram nesse 
sentido – para me congratular com a OEA pela deci-
são de extinguir o bloqueio econômico contra Cuba e 
também para elogiar o Presidente Barack Obama pela 
disposição de restaurar a liberdade e acabar com as 
prisões de Guantánamo.

Assim, Sr. Presidente, comprovamos que a hos-
tilidade contra Cuba era especialmente do ex-Presi-
dente, que terminou o seu mandato de maneira sole-
nemente triste.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra, por 1 mi-
nuto, ao Deputado Acélio Casagrande.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, assumo a tribuna para falar 
da campanha institucional que Grupo RBS lançou na 
última segunda-feira, em Florianópolis, durante o Painel 
RBS. Intitulada Crack, Nem Pensar, essa campanha 
pretende atuar na prevenção, na educação de jovens 
e no engajamento familiar contra aquela que é consi-
derada pelas autoridades uma “epidemia” e o “câncer 
das drogas”.

No painel realizado no estúdio da TV.com, em 
Florianópolis, especialistas defenderam que a mobili-
zação contra o crack deve ser centrada na prevenção 
e na educação de adolescentes e jovens e no enga-
jamento da família, por intermédio de alternativas que 
envolvam a União, os Estados, os Municípios e par-
cerias privadas. E, mais: essas ações não devem ser 
tomadas isoladamente, mas em conjunto para gerarem 
resultados efetivos.

Os debatedores foram unânimes em reconhecer 
que as ações contra a epidemia do crack nas cida-
des catarinenses não são necessariamente apenas 
de segurança e saúde pública. Para barrar o avanço 
da droga, o mutirão deve mobilizar a sociedade, criar 
alternativas e também estruturas próprias contra a fra-
gilidade social instalada que envolve o usuário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
enviar cumprimento ao Presidente do Grupo RBS, 
Nelson Sirotsky, pela iniciativa de promover debate 
sobre tema que tão grande aflição causa às famílias 
catarinenses.
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Na abertura do Painel, Nelson Sirotsky afirmou 
que “a RBS tem como uma de suas funções a de par-
ticipar ativamente das questões de interesse da co-
munidade”. Disse ele:

“Fizemos isso no dia-a-dia na cobertura 
dos nossos veículos, mas também em bandei-
ras institucionais e que possam representar 
uma contribuição para a melhoria na qualidade 
de vida. Ao escolhermos o tema do combate 
ao crack, temos consciência de que essa é 
uma das bandeiras mais difíceis e complexas 
a que nos propusemos”.

A mobilização promovida pelo Grupo RBS pre-
tende gerar consciência coletiva na população catari-
nense e contribuir para a mobilização social. A meta é 
fazer com que o Estado não tenha mais nenhum novo 
usuário de crack. Para isso, haverá divulgação de ini-
ciativas, principalmente de prevenção.

A maior dificuldade reconhecida pelos participan-
tes é a ausência de um mapeamento sobre a dimen-
são dos males gerados pelo crack, droga que mata 
20% dos usuários em 5 anos, e de um estudo relativo 
ao Estado de Santa Catarina sobre os consumidores 
dessa droga.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a propó-
sito, estive em audiência nesta manhã com o General 
de Divisão Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, titu-
lar da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
– SENAD, do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, para tratar de ações do Go-
verno Federal em Santa Catarina com o objetivo de 
combater o tráfico e o uso de drogas, principalmente 
pela juventude catarinense.

Brevemente, com o apoio da SENAD, serão pro-
movidos seminários em Municípios da Região Sul, para 
mostrar à população os malefícios do uso indiscrimina-
do de drogas, suas causas e consequências.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, envio meus 
cumprimentos à Rede Brasil Sul pela iniciativa, que 
visa promover amplo conhecimento do problema e 
encontrar meios de prevenir o uso de crack em Santa 
Catarina – e o tema da campanha tem de ser divulga-
do sempre: Crack, Nem Pensar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado José Gui-
marães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar que o Senado Federal realizou na tarde de 
hoje sessão especial de homenagem ao centenário de 
Patativa do Assaré, poeta do sertão do Cariri do meu 
Estado e profundamente comprometido com a cultura 
popular cearense.

Foi uma justa homenagem a esse nordestino que 
muito fez pela nossa cultura, homem de talento irre-
parável que soube, como ninguém, traduzir, nos seus 
versos e na sua prosa, o sentimento de todo nordes-
tino, de todo cearense.

Quero, portanto, associar-me às homenagens 
que o Senado Federal prestou hoje ao grande poeta 
Patativa do Assaré, que será sempre lembrado por 
todos nós, nordestinos e cearenses.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Per-
pétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, quero fazer o registro da peleja, tanto nesta Casa 
como no Senado Federal, para ver aprovada a regula-
mentação da profissão dos mototaxistas no Brasil.

Hoje, a maioria das cidades brasileiras não podem 
mais ficar sem o serviço dos mototaxistas. Principalmen-
te no interior e na zona rural, dadas as dificuldades de 
infraestrutura, o ônibus e o táxi não conseguem chegar. 
Quem leva o transporte às pessoas mais pobres, mais 
humildes, é sempre o mototaxista.

O projeto passou hoje na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados 
e segue agora para a Comissão de Assuntos Econômi-
cos e depois para o Plenário do Senado Federal.

É justo e é legal o pleito dos mototaxistas do Bra-
sil para verem sua profissão reconhecida.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mi-
guel Corrêa.

O SR. MIGUEL CORRÊA (PT – MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho à tribuna não só comentar, mas também pa-
rabenizar a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, 
pelo formidável desempenho nas pesquisas de intenção 
de voto presidencial realizadas nos últimos dias.

Três respeitáveis institutos realizaram essas pes-
quisas: CNT/Sensus, Vox Populi e o Datafolha. Todos 
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com resultados extremamente semelhantes, apontando, 
de modo geral, na pesquisa espontânea, empate téc-
nico entre a Ministra Dilma e o Governador do Estado 
de São Paulo, José Serra. 

A pesquisa espontânea é aquela em que os eleitores 
são ouvidos sobre sua intenção de voto sem serem apre-
sentados a uma lista prévia de candidatos, e é considera-
da um dos melhores termômetros desse estágio precoce 
de campanha. Para esclarecer, a pesquisa espontânea 
da CNT/Sensus aponta o pré-candidato do PSDB com 
5,7% das intenções de voto e a Ministra Dilma Rousseff 
com 5,4%, o que é considerado empate técnico.

Já na pesquisa estimulada (com a apresentação 
de nomes), Dilma foi a única pré-candidata que cresceu 
consecutivamente nos últimos 3 meses, avançando sobre 
Serra, que registrou queda de desempenho em todas as 
pesquisas. A percepção é a de que a candidatura da Mi-
nistra cresce na medida em que ganha ares de definitiva, 
mostrando sua viabilidade não só para o Governo, o PT 
e base aliada, mas agora também para o povo brasileiro, 
que enxerga em Dilma a legítima representante da conti-
nuidade do Governo do Presidente Lula. Esse avanço se 
reafirma quando pelo menos duas dessas pesquisas in-
dicam que, se as eleições fossem hoje, haveria segundo 
turno, o que a terceira chega a mostrar.

É interessante destacar que, mesmo impedido 
constitucionalmente de disputar um terceiro mandato, 
e já tendo declarado diversas vezes que não pretende 
lutar para viabilizar essa possibilidade, o Presidente 
Lula voltou a ser o nome mais citado, com 26,2% da 
preferência dos entrevistados. A sua avaliação positiva 
(considerando os índices de ótimo, bom e regular posi-
tivo) chega a 87%. Para 60% dos entrevistados, o Brasil 
melhorou nos últimos 2 anos, enquanto 67% se dizem 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o País, destacando 
como melhores ações do Governo os programas sociais, 
a política econômica, a educação e a habitação. 

A pesquisa aponta ainda que 7 em cada 10 bra-
sileiros querem a continuação de todas ou da maio-
ria das políticas do Governo Lula. Assim, quando o 
Presidente Obama diz que o Lula “é o cara” não está 
brincando.

O Governador José Serra mostra a inconsistência 
de seu discurso e dos projetos que tem para o País e 
tateia em busca de um caminho para chegar ao eleito-
rado de 2010, já consciente de que a melhor maneira é 
elogiar o desempenho do Presidente Lula e prometer 
ampliar seus tão exitosos programas de governo.

É importante, então, uma maior divulgação por 
parte da mídia sobre as pesquisas, bem como da ma-
nifestação contra a CPI da PETROBRAS, que reuniu 
mais de 6 mil pessoas no Rio de Janeiro. Outro ponto a 
ser divulgado é o agraciamento do Presidente Lula pela 
UNESCO com o Prêmio pela Paz. São esses fatos e 
dados importantes e devem ser destacados, mostrando 
o que é verdadeiramente a prática da democracia.

Com tudo isso, Dilma atingiu agora, a um ano e 
meio da eleição, o patamar esperado para o início do 
ano que vem, exibindo índices que contrariam a ex-
pectativa dos adversários, que desdenhavam da pos-
sibilidade de a Ministra alcançar tão cedo a casa dos 
2 dígitos. Hoje, 72% dos brasileiros, de acordo com a 
CNT/Sensus, a conhecem ou já ouviram falar de Dilma. 
Esses números são, portando, surpreendentes, por-
que a candidata do Governo cresce em meio à crise 
econômica, ao noticiário da sua doença e aos ataques 
diários da grande mídia contra o Governo.

É importante destacar também a avaliação de Ri-
cardo Guedes, coordenador da pesquisa e Diretor do 
Sensus, no sentido de que Dilma começa a conquistar 
votos pessoais, que extrapolam o percentual de identifi-
cação partidária espontânea do PT no eleitorado, refor-
çando seu papel de auxiliar fundamental na condução 
do Governo, no bom desempenho da economia e na 
diminuição histórica as desigualdades sociais.

Diante de todos esses fatores, a Ministra Dilma 
merece aplausos e votos de êxito por seu desempenho 
cada vez mais sólido nas pesquisas relativas à dispu-
ta presidencial de 2010, que demonstram a grande 
aceitação da condução do Governo e das medidas 
de enfrentamento à crise mundial. O desempenho de 
S.Exa. é consistente e com propósitos de mais avanços 
e novas conquistas. Dilma trabalha como ninguém e 
exige que todos respondam às suas tarefas com em-
penho; a Ministra exala dignidade, competência e, aci-
ma de tudo, idealismo. Por isso, S.Exa. está cada dia 
mais forte e com mais condições de disputar e vencer 
o próximo pleito eleitoral.

Parabéns, Dilma, a sua vitória será a vitória do 
povo brasileiro, vamos a luta!

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
também à tribuna destacar o conjunto de investimen-
tos feito pelo Governo Federal no desenvolvimento de 
Minas Gerais, em especial aqueles relativos ao Plano 
de Aceleração do Crescimento – PAC. 

O anúncio do plano, no início de 2007, reacen-
deu os debates sobre nossa dificuldades infraestru-
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turais e os obstáculos dela decorrentes para o maior 
desenvolvimento econômico. No teor dessas discus-
sões, evidências indicavam que o gasto público com 
investimentos produz significativos efeitos sobre nossa 
produtividade.

Inclusive em comparação com estimativas inter-
nacionais, pode-se observar que, em meados da dé-
cada de 1990, a relação investimento infraestrutural/
proporção do PIB no Brasil era bem inferior à média 
dos investimentos públicos em infraestrutura nos paí-
ses em desenvolvimento. Na busca por fatores causais, 
alguns analistas econômicos argumentam, entre ou-
tros aspectos, que a grave crise financeira do Estado 
brasileiro, nas duas últimas décadas, tornou-o incapaz 
de gerar poupança suficiente para financiar os investi-
mentos necessários em áreas fundamentais.

Felizmente, o cenário macroeconômico sofreu 
sensível mudança. Com o empenho do Governo Fede-
ral, o estágio atual de nossa economia tornou possível 
o surgimento de indicadores que apontam para a real 
possibilidade de aceleração do crescimento, mantendo 
a inflação em níveis baixos.

Com essa importante contextualização, enfatizo 
a necessária manutenção de investimentos públicos 
para que o País permaneça na rota de crescimento. E 
especificamente quanto ao Estado de Minas Gerais, 
destaco os eixos de infraestrutura logística, energética 
e social urbana, com destaque para o saneamento e as 
condições habitacionais, num verdadeiro mapeamento 
do PAC naquela região. Mapeamento que revela intensa 
preocupação com setores específicos, como melhoria 
de rodovias; ampliação de aeroportos; investimentos na 
segurança energética; aperfeiçoamento das condições 
de vida da população, com implantação de adequados 
sistemas de esgotamento sanitário e elaboração de 
planos municipais de habitação; garantia de transpor-
te de massa de qualidade; distribuição equilibrada de 
água – com priorização das localidades mais críticas 
–, e a própria revitalização do Rio São Francisco.

Ações dessa magnitude são essenciais, sobre-
tudo na tentativa de estruturar os Municípios mineiros 
para os desafios do novo milênio. E os benefícios do 
PAC assumem magnitude ainda maior, pois no con-
junto dessas ações há forte geração de empregos, 
com garantia de renda e consumo para milhares de 
trabalhadores.

Investir nos eixos de infraestrutura logística, ener-
gética e social urbana significa, em última instância, 
acreditar num Brasil ainda mais próspero. 

Parabenizo, portanto, o Governo Federal, na firme 
convicção de que, em cada ação do PAC concluída, 
continuaremos a seguir a correta direção do crescente 
desenvolvimento socioeconômico.

Por fim, Sr. Presidente, quero afirmar que, se 
estivesse aqui, votaria com o meu partido na última 
votação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência pede àqueles que não votaram que o façam, 
porque vai encerrar a votação.

Teremos várias votações na noite de hoje. Preci-
samos iniciar a votação da medida provisória que dis-
ponibiliza 300 milhões para atender os desabrigados 
do Nordeste e que está trancando a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Rodrigo 
Rollemberg. Em seguida, o Deputado Julio Semeghini, 
e, depois, vou encerrar a votação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero me associar aos demais oradores que 
saudaram a decisão da Organização dos Estados 
Americanos – OEA de revogar a suspensão da parti-
cipação de Cuba na organização.

Essa decisão amplia a integração latino-america-
na e caminha, sem dúvida nenhuma, para a constru-
ção de um ambiente mais harmônico e de cooperação 
entre os países.

O Brasil, a Diplomacia nacional e o Presidente 
Lula sempre defenderam essa posição e estão de pa-
rabéns também.

Congratulo, portanto, os delegados da OEA que 
votaram pela suspensão da exclusão de Cuba da Or-
ganização dos Estados Americanos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Pe-
dro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
V.Exa. a transcrição nos Anais de manifesto intitu-
lado Campanha contra a Criminalização do Povo 
Xukuru.

Minha solidariedade ao povo xukuru, de Pesquei-
ra, Pernambuco, que está cada vez mais agredido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR:
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Julio Semeghini, por 1 minuto.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro parabenizar o Rotary pelo trabalho que realiza no 
sentido de incentivar os jovens e despertar o espírito 
de liderança na juventude e saudar a delegação de 
15 jovens do Rotaract que está visitando o Congres-
so Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra a Deputada Jô Moraes, por 1 minuto.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o petróleo, como sempre, é 
do Brasil. 

Estamos entregando ao Presidente Michel Te-
mer e demais Parlamentares carta encaminhada pela 
Federação Única dos Petroleiros – FUP, pela Central 
Única dos Trabalhadores – CUT e pela Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, con-
siderando que hoje a defesa do pré-sal e dos recursos 
energéticos do País é condição sine qua non. 

Portanto, estamos apresentando à Casa essa 
carta que vamos agora, na sala da Presidência, entre-
gar ao Presidente Michel Temer, na defesa do pré-sal, 
da defesa do petróleo, que deve ser a maior bandeira 
desta Casa.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Deputado André Vargas por 1 minuto.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição 
de Relator da matéria, quero agradecer ao Deputado 
Vignatti, que me substituiu ontem aqui.

Quero também dizer, dialogando com a Oposição, 
que acolhemos 18 emendas, 9 das quais assinadas 
pelos Deputados da Oposição. 

Destaco o papel desempenhado pelos Deputados 
Fernando Chucre, Eduardo Sciarra, Rodrigo Rollem-
berg e Tadeu Filippelli na articulação dessas emen-
das. Fizemos um trabalho conjunto. O que foi possível 
acolher como emenda de Relator acolhemos à luz do 
dia, de forma transparente. E distribuímos aos Líderes 
com antecedência.

Portanto, enquanto a votação ainda está em 
curso, quero agradecer à Mesa desta Casa, sobretu-
do ao Presidente Michel Temer, a confiança em mim 
depositada. Afinal, estou no primeiro mandato, e esta 

é a terceira medida provisória que relato – e aceito, é 
claro, novas missões. 

Agradeço ao Governo, à Oposição e aos Depu-
tados que apostaram nessa medida provisória.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Professora Raquel 
Teixeira.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB 
– GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, com muito orgulho, registro a realização hoje, em 
Brasília, do 1º Fórum Nacional do PSDB Mulher.

São 750 participantes de todo o Brasil que pres-
tam especial homenagem à memória de D. Ruth Car-
doso com a instituição da Comenda Ruth Cardoso, 
que será concedida anualmente a homens, mulheres 
e instituições que se destacarem no trabalho de com-
bate à pobreza e no avanço social.

O PSDB tem muito orgulho da memória e da he-
rança deixadas por D. Ruth.

Sob a competente coordenação da Deputada 
Thelma de Oliveira, o PSDB Mulher contou com a 
participação do Governador Aécio Neves, da Gover-
nadora Yeda Crusius e do Governador José Roberto 
Arruda nesse encontro.

Para concluir, Sr. Presidente, não posso dei-
xar de registrar o sucesso das mulheres tucanas em 
Brasília.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Declaro 

encerrada a votação.

VOTARAM: 

Sim    274 Srs. Deputados; 
Não    93 Srs. Deputados – inclusive 
o Presidente, quando estava secretariando, votou er-
rado, acostumado a votar “não”, votou “não”, mas não 
tem problema, fica registrado –; 
Abstenção   1;
Total    368 Votos.

FOI MANTIDO O DISPOSITIVO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 460/2009 – DVS – PSDB – AR-
TIGO CONSTANTE DA ALTERAÇÃO Nº 1 ( 34 CAR-
GOS ) – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 3-6-09 18:15

Encerramento da votação: 3-6-09 18:32

Presidiram a Votação:

Michel Temer 
Inocêncio Oliveira 
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O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com o partido. 

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com o partido.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) – Eu não consegui votar, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a Mesa a seguinte 

“EMENDA DE REDAÇÃO
No art. 13 do Projeto de Lei de Conversão 

da Medida Provisória nº 460, de 31 de março, 
onde está escrito: 

‘Art. 13. São anistiados os agentes pú-
blicos e os dirigentes de órgãos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a quem foram impostas penalida-
des pecuniárias pessoais, até a data da publi-
cação desta lei, com base no art. 41 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela 
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro 
de 2008’, 

Leia-se: 
‘Art. 13. São anistiados os agentes pú-

blicos e os dirigentes de órgãos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a quem foram impostas penalidades 
pecuniárias pessoais, até a data da publicação 
desta lei, com base no art. 41 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009’.

Sala das Sessões, de de 2009. – Vig-
natti, Relator

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
não conhecemos o texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Caros 
Parlamentares, houve um erro na lei, somente isso. 
Mas não muda nada. Tudo igual.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Confio na in-
formação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a Emenda de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que a aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.) 

APROVADA. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio 
Oliveira) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos 
a seguinte

REDAÇÃO FINAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460-C DE 2009

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 12 DE 2009

Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8o 
da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
que tratam de patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias; dispõe sobre 
o tratamento tributário a ser dado às re-
ceitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção 
de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atri-
bui à Agência Nacional de Telecomunica-
ções – ANATEL as atribuições de apurar, 
constituir, fiscalizar e arrecadar a Contri-
buição para o Fomento da Radiodifusão 
Pública;altera as Leis nºs 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 11.652, de 7 de abril de 
2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 
12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho 
de 1993,8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
10.865, de 30 de abril de 2004, e8.989, de 
24 de fevereiro de 1995; e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os arts. 4º , 5º e 8º da Lei nº 10.931, de 

2 de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 4º Para cada incorporação subme-
tida ao regime especial de tributação, a incor-
poradora ficará sujeita ao pagamento equiva-
lente a 6% (seis por cento) da receita mensal 
recebida, o qual corresponderá ao pagamento 
mensal unificado dos seguintes impostos e 
contribuições:

............................................. .................
§ 6º Até 31 de dezembro de 2013, para 

os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção 
tenha sido iniciada ou contratada a partir de 
31 de março de 2009, o percentual correspon-
dente ao pagamento unificado dos tributos de 
que trata o caput será equivalente a 1% (um 
por cento) da receita mensal recebida.
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§ 7º Para efeito do disposto no § 6º, consi-
deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor comercial 
de até R$60.000,00 (sessenta mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, de que trata a Medida Provisória 
nº 459, de 25 de março de 2009.

§ 8º As condições para utilização do be-
nefício de que trata o § 6º serão definidas em 
regulamento.”(NR)

“Art. 5º O pagamento unificado de impos-
tos e contribuições efetuado na forma do art. 
4º deverá ser feito até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

..................... ........... .................... ”(NR)
“Art. 8º Para fins de repartição de receita 

tributária e do disposto no § 2o do art. 4o, o 
percentual de 6% (seis por cento) de que trata 
o caput do art. 4o será considerado:

I – 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete 
centésimos por cento) como Cofins;

II – 0,56% (cinqüenta e seis centésimos 
por cento) como Contribuição para o PIS/Pa-
sep;

III – 1,89% (um inteiro e oitenta e nove 
centésimos por cento) como IRPJ; e

IV – 0,98% (noventa e oito centésimos 
por cento) como CSLL.

Parágrafo único. O percentual de 1% (um 
por cento) de que trata o § 6o do art. 4o será 
considerado para os fins do caput:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como Cofins;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/Pasep;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL.”(NR)

Art. 2º Até 31 de dezembro de 2013, a empresa 
construtora contratada para construir unidades habi-
tacionais de valor comercial de até R$60.000,00 (ses-
senta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV, de que trata a Medida Provisó-
ria no 459, de 25 de março de 2009, fica autorizada, 
em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado 
de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita 
mensal auferida pelo contrato de construção.

§ 1º O pagamento mensal unificado de 
que trata o caput corresponderá aos seguin-
tes tributos:

I – Imposto de Renda das Pessoas Ju-
rídicas – IRPJ;

II – Contribuição para o PIS/Pasep;
III – Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL; e
IV – Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS.
§ 2º O pagamento dos impostos e con-

tribuições na forma do disposto no caput será 
considerado definitivo, não gerando, em qual-
quer hipótese, direito à restituição ou à com-
pensação com o que for apurado pela cons-
trutora.

§ 3º As receitas, custos e despesas pró-
prios da construção sujeita a tributação na 
forma deste artigo não deverão ser compu-
tados na apuração das bases de cálculo dos 
impostos e contribuições de que trata o § 1o, 
devidos pela construtora em virtude de suas 
outras atividades empresariais.

§ 4o Para fins de repartição de receita 
tributária, o percentual de 1% (um por cento) 
de que trata o caput será considerado:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como Cofins;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/Pasep;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL.

§ 5º O disposto neste artigo somente se 
aplica às construções iniciadas ou contratadas 
a partir de 31 de março de 2009.

§ 6º O pagamento unificado de tributos 
efetuado na forma do caput deverá ser feito até 
o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àque-
le em que houver sido auferida a receita.

Art. 3º Até o exercício de 2014, ano-calendário 
de 2013, para fins de implementação dos serviços de 
registros públicos, previstos na Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimen-
tos e demais gastos efetuados com informatização, 
que compreende a aquisição de hardware,aquisição 
e desenvolvimento de software e a instalação de re-
des pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser 
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
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§ 1º Os investimentos e gastos efetua-
dos deverão estar devidamente escriturados 
no livro Caixa e comprovados com documen-
tação idônea, a qual será mantida em poder 
dos titulares dos serviços de registros públicos 
de que trata o caput, à disposição da fisca-
lização, enquanto não ocorrer a decadência 
ou a prescrição.

§ 2º Na hipótese de alienação dos bens 
de que trata o caput, o valor da alienação deve-
rá integrar o rendimento bruto da atividade.

§ 3º O excesso de deduções apurado no 
mês pode ser compensado nos meses seguin-
tes, até dezembro, não podendo ser transposto 
para o ano seguinte.

Art. 4º Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Cofins 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 
interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual 
a 150cm3, efetuada por importadores e fabricantes, 
classificadas nos códigos 8711.10.00, 8711.20.10 e 
8711.20.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI.

§ 1º O disposto no caput não se aplica 
às receitas auferidas pela pessoa jurídica re-
vendedora, na revenda de mercadorias em 
relação às quais a contribuição seja exigida 
da empresa vendedora, na condição de subs-
tituta tributária.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
aos fatos geradores ocorridos nos meses de 
abril a junho de 2009.

Art. 5º O art. 62 da Lei no 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. O percentual e o coeficiente 
multiplicadores a que se referem o art. 3º da 
Lei Complementar no 70, de 30 de dezem-
bro de 1991, e o art. 5o da Lei no 9.715, de 
25 de novembro de 1998, passam a ser de 
291,69% (duzentos e noventa e um inteiros e 
sessenta e nove centésimos por cento) e 3,42 
(três inteiros e quarenta e dois centésimos), 
respectivamente.”(NR)

Art. 6o O art. 32 da Lei no 11.652, de 7 de abril 
de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. ................................................. 
...............................................................
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas a 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição prevista neste 

artigo, cabendo-lhe promover as demais ativi-
dades necessárias à sua administração.

§ 8º A retribuição à Anatel pelos serviços 
referidos no § 7o será de 2,5% (dois inteiros 
e cinco décimos por cento) do montante ar-
recadado.

§ 9º O percentual e a forma de repas-
se à Empresa Brasil de Comunicação – EBC 
dos recursos arrecadados com a contribuição 
deste artigo serão definidos em regulamento, 
respeitados o mínimo estabelecido no inciso 
III do art. 11 desta Lei e o disposto no § 8o 
deste artigo.

§ 10. Enquanto não editado o decreto a 
que se refere o § 9o, deverá a Anatel repassar 
integralmente à EBC toda a arrecadação da 
contribuição deste artigo, observado o disposto 
no § 8o deste artigo.

§ 11. Excepcionalmente, no ano de 2009, 
a contribuição anual prevista no § 2o poderá 
ser paga até o dia 31 de maio de 2009, nos 
valores constantes do Anexo desta Lei.

§ 12. O decreto a que se refere o § 9º 
regulamentará o percentual e a forma de re-
passe de parte do produto da arrecadação 
da contribuição prevista no caput, para o fi-
nanciamento dos Serviços de Televisão e de 
Retransmissão de Televisão Pública Digital 
explorada por entes e órgãos integrantes dos 
Poderes da União, no âmbito do Sistema Bra-
sileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD, 
respeitado o mínimo estabelecido no inciso III 
do art. 11 desta Lei e o disposto no § 8º deste 
artigo.”(NR)

Art. 7º O caput do art. 61 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 61. Nas operações de exportação 
sem saída do produto do território nacional, 
com pagamento a prazo, os efeitos fiscais e 
cambiais, quando reconhecidos pela legis-
lação vigente, serão produzidos no momen-
to da contratação, sob condição resolutória, 
aperfeiçoando-se pelo recebimento integral 
em moeda nacional ou estrangeira de livre 
conversibilidade.

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

Art. 8º O caput do art. 6º da Lei nº 9.826, de 23 
de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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“Art. 6º A exportação de produtos na-
cionais sem que tenha ocorrido sua saída do 
território brasileiro somente será admitida, 
produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, 
quando o pagamento for efetivado em moeda 
nacional ou estrangeira de livre conversibili-
dade e a venda for realizada para:

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

Art. 9º O § 2º do art. 20 da Lei nº 6.099, de 12 
de setembro de 1974, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 20. .................................................
..............................................................
§ 2º Para os fins do disposto no § 1º, a 

equivalência em moeda nacional será deter-
minada pelamaior taxa de câmbio do dia da 
utilização dos benefícios fiscais, quando o 
pagamento das contraprestações do arren-
damento contratado for efetivado em moeda 
estrangeira de livre conversibilidade.”(NR)

Art. 10. A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 28. A União não poderá conceder 
garantia e realizar transferência voluntária aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios se a 
soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contra-
tadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 3% (três por cento) da receita cor-
rente líquida do exercício ou se as despesas 
anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 
anos subsequentes excederem a 3% (três por 
cento) da receita corrente líquida projetada 
para os respectivos exercícios.

..............................................................
§ 2º Na aplicação do limite previsto no 

caput deste artigo, serão computadas as des-
pesas derivadas de contratos de parceria ce-
lebrados pela administração pública direta, 
autarquias, fundaçõespúblicas, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo respectivo ente, excluídas as empresas 
estatais não dependentes.”(NR)

Art. 11. O Poder Executivo divulgará anualmente 
o percentual de unidades habitacionais destinadas a 
pessoas com deficiência e fabricadas de acordo com 
as normas de acessibilidade da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

Art. 12. São anistiados os agentes públicos e os 
dirigentes de órgãos públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios a quem foram im-
postas penalidades pecuniáriaspessoais, até a data 
de publicação desta Lei, com base no art. 41 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei 
nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

Art. 13. Fica a União autorizada a convalidar o 
encontro de contas, por meio da compensação de cré-
ditos e débitos recíprocos vencidos, entre o Fundo de 
Compensação de Variações Salariais – FCVS, a Caixa 
Econômica Federal, o Fundo de Garantia de Depósitos e 
Letras Imobiliárias – FGDLI e as entidades repassadoras, 
na forma adotada pelo Conselho Curador do FCVS.

Art. 14. Fica a Caixa Econômica Federal, na qua-
lidade de administradora do FCVS, autorizada a pro-
mover a equalização das taxas de juros contratuais dos 
créditos cedidos pelas tidades repassadoras, incidentes 
sobre os saldos de ressarcimento pelo FCVS, em rela-
ção à taxa de juros incidente sobre suas dívidas para 
com o FGDLI, até a data da efetiva realização.

§ 1º Fica estabelecido que a Caixa Eco-
nômica Federal, na qualidade de administrado-
ra do FCVS, utilizará na equalização os créditos 
cedidos inativos até o dia 24 de setembro de 
1996, nos valores e condições de reconheci-
mento do FCVS, no tocante à certeza, titula-
ridade, liquidez e exigibilidade da dívida por 
eles representada, não se aplicando a estes 
contratos as taxas de novação de que trata 
a Lei nº 10.150, de 21 dedezembro de 2000, 
nem as prerrogativas da referida Lei.

§ 2º Será utilizada na atualização para 
dedução dos valores antecipados por força do 
cumprimento da equalização prevista no caput 
a mesma taxa utilizada na evolução da dívida 
para com o FGDLI.

§ 3º Os créditos cedidos pelas entidades 
repassadoras e não utilizados na equalização de 
que trata este artigo serãodevolvidos às entidades 
repassadoras, que poderão habilitá-los ao ressar-
cimento do FCVS, nas condições definidas pela 
Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000.

Art. 15. A Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 16-A. Os rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos pelos Fundos de Investi-
mento Imobiliárioem aplicações financeiras 
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-
se à incidência do imposto de renda na fonte, 
observadas as mesmas normas aplicáveis às 
pessoas jurídicas submetidas a esta forma 
de tributação.
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§ 1º Não estão sujeitas à incidência do 
imposto de renda na fonte prevista no caput as 
aplicações efetuadas pelos Fundos de Investi-
mento Imobiliário nos ativos considerados pela 
Comissão de Valores Mobiliários como partici-
pação em empreendimentos imobiliários.

§ 2º Não se sujeitam à incidência do 
imposto de renda na fonte as aplicações do 
Fundo de Investimento Imobiliário em cotas de 
fundos de investimento, títulos de renda fixa 
ou de renda variável, públicos ou privados, 
diversos daqueles previstos pela Comissão 
de Valores Mobiliários como participação em 
empreendimentos imobiliários, desde que esta 
parcela não exceda a 25% (vinte e cinco por 
cento) do patrimônio do Fundo.

§ 3º O imposto de que trata o caput po-
derá ser compensado com o retido na fonte 
pelo Fundo de Investimento Imobiliário, por 
ocasião da distribuição de rendimentos e ga-
nhos de capital.”(NR)

Art. 16. O art. 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º .................................. ................
.................................................... ..........
III – (revogado).
Parágrafo único. A inobservância do dis-

posto neste artigo importará na rescisão do 
contrato noscasos dos incisos I e II, sem preju-
ízo da responsabilidade administrativa das au-
toridades envolvidas na transgressão.”(NR)

Art. 17. Os arts. 8o e 28 da Lei no 10.865, de 30 dea-
bril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º .................................. ................
.................................................... ..........
§ 12. ..................................... ................
.................................................... ..........
XVIII – produtos classificados na posi-

ção 87.13 da Nomenclatura Comum do Mer-
cosul – NCM; 

XIX – órteses, próteses e meios auxilia-
res de locomoção;

XX – almofadas antiescaras;
XXI – plataformas elevatórias elétrico–

hidráulicas.
§ 13. ..................................... ................
.................................................... ..........
II – a utilização do benefício da alíquota 

0 (zero) de que tratam os incisos I a VII e XVIII 
a XXI do § 12 deste artigo.

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

“Art. 28. ................................. ................
.................................................... ..........
XV – órteses, próteses e meios auxilia-

res de locomoção;
XVI – almofadas antiescaras;
XVII – plataformas elevatórias elétrico–

hidráulicas.
Parágrafo único. O Poder Executivo re-

gulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII 
e XIV a XVII do caput deste artigo.”(NR)

Art. 18. As áreas públicas rurais localizadas no 
Distrito Federal poderão ser regularizadas, por meio 
de alienação e/ou concessão real de uso, diretamen-
te àqueles que as estejamocupando há pelo menos 5 
(cinco) anos, com cultura agrícola e/ou pecuária efetiva, 
contados da data da publicação desta Lei.

§ 1º O valor de referência para avalia-
ção da área de que trata o caput, para fins 
de alienação, terá como base o valor mínimo 
estabelecido em planilha referencial de pre-
çosmínimos para terra nua do Incra.

§ 2º Ao valor de referência para alienação 
previsto no § 1º serão acrescidos os custos re-
lativos à execução dosserviços topográficos, 
se executados pelo poder público, salvo em 
áreas onde as ocupações não excedam a 4 
(quatro) módulos fiscais.

§ 3º Poderá ser aplicado redutor de até 
80% (oitenta por cento), quanto aos critérios 
mencionados no § 1º, para aalienação das 
áreas onde as ocupações não excedam a 4 
(quatro) módulos fiscais.

§ 4º Perderá o título da terra, com a con-
sequente reversão da área em favor do poder 
público, o proprietário que alterar a destinação 
rural da área definida no caput deste artigo.

Art. 19. O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º .................................. ................
.................................................... ..........
IV – pessoas com deficiência física, vi-

sual, auditiva, mental severa ou profunda, ou 
autistas, diretamente ou por intermédio de seu 
representante legal;

.................................................... ..........
§ 7º Para a concessão do benefício pre-

vistono inciso IV deste artigo, é considerada 
pessoa com deficiência auditiva aquela que 
apresenta perda bilateral, parcial ou total, de 
41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferi-
da por audiograma nas frequênciasde 500hz, 
1.000hz, 2.000hz e 3.000hz.”(NR)



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26799 

Art. 20. Ficam criados 200 (duzentos) cargos de 
Analista Técnico e 50 (cinquenta) cargos de Agente 
Executivo no Quadro de Pessoal da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP.

Art. 21. Ficam criados, no âmbito do Poder Execu-
tivo, 34 (trinta e quatro) cargos em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, sendo 
4 (quatro) DAS-4, 13 (treze) DAS-3 e 17 (dezessete) 
DAS-2, destinados à reestruturação da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – a partir de 1º de julho de 2009 com 
relação ao art. 5o;

II – a partir da data de sua publicação, 
em relação aos demais dispositivos.

Art. 23. Fica revogado o inciso III do art. 9º da Lei 
nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – Depu-
tado Vignatti, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última vo-
tação, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última vo-
tação, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, segui a orientação do partido.

O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, acompanhei a orientação do partido.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido. 

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. JOÃO DADO – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
registrar que hoje, na Comissão de Finanças e Tribu-
tação desta Casa, iniciamos o debate de projeto que 
visa legalizar os bingos no Brasil. 

Essa matéria é de grande importância para a 
Nação, uma vez que significa geração de empregos e 
descriminalização de atividade hoje à margem da lei, 
bem como a proteção de recursos carimbados para 
a saúde.

O SR. VADÃO GOMES (PP – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT. 
Pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com 
a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 2.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

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

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 29-4-09
PRAZO NA CÂMARA: 13-5-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 31-5-09 (46º 

DIA)

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi-
sória e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
ao Deputado Marcelo Melo.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 
Para emitir parecer.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, passo ao parecer sobre a Medida Provisória 
nº 461, de 15 de abril de 2009, publicada no Diário 
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Oficial da União, em 16 de abril de 2009, que “abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de R$300.000.000,00, para 
os fins que especifica.”

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o § 3º do 
art. 167 da Constituição Federal, o Exmo. Sr. Presi-
dente da República adota e submete à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 
32, de 2009-CN (nº 256/2009, na origem), a Medida 
Provisória nº 461, de 15 de abril de 2009, que “abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de R$300.000.000,00 (tre-
zentos milhões de reais)”, para atender à programação 
discriminada no quadro a seguir:

Para o Ministério da Integração Nacional (Admi-
nistração Direta):

– Socorro e assistência às pessoas atin-
gidas por desastres – nacional (crédito extra-
ordinário), 220 milhões;

– Restabelecimento da normalidade no 
cenário de desastres – recuperação de danos 
causados por desastres (crédito extraordiná-
rio), 80 milhões;

Superávit financeiro apurado no Balanço Patri-
monial da União do exercício de 2007

– Recursos Ordinários, 300 milhões de 
reais.

Segundo a Exposição de Motivos nº 00056/2009, 
do Ministério do Planejamento, que acompanha a pro-
posição, o crédito tem por finalidade viabilizar o atendi-
mento às populações vítimas de desastres naturais em 
Municípios de vários Estados da Federação atingidos, 
entre outubro de 2008 e março de 2009, por chuvas 
intensas que provocaram inundações, alagamentos e 
desabamentos, resultando no reconhecimento pelo 
Governo Federal do estado de calamidade pública e 
da situação de emergência em que se encontram. Visa, 
também, atender à operação de carro-pipa em diversos 
Municípios do semiárido brasileiro que, ao contrário, 
padecem da falta de água para consumo humano. 

Os aspectos de relevância e urgência da medida 
são justificados, conforme a mencionada Exposição 
de Motivos, pelas graves consequências oriundas das 
fortes chuvas e da seca, com riscos à saúde da popu-
lação e prejuízos à infraestrutura local. Além disso, tais 
desastres provocaram sérios transtornos com signifi-
cativos danos humanos, materiais e ambientais.

Por fim, informa a citada Exposição de Motivos 
que a proposição será atendida com recursos oriundos 
de superávit financeiro – Recursos Ordinários – apu-

rados no Balanço Patrimonial da União do exercício 
de 2008.

À medida provisória foram apresentadas 43 emen-
das.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer a crédito 
extraordinário deve ser único, contendo manifestação 
sobre a matéria quanto aos aspectos constitucional, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º 
do art. 2º daquele diploma legal.

II .1. Aspectos constitucionais: arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal (pressupostos de relevância, 
urgência e imprevisibilidade)

O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece que 
“a abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62”. 
O art. 62 dispõe que, “em caso de relevância e urgên-
cia, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional”.

No que se refere aos pressupostos constitucio-
nais de relevância, urgência e imprevisibilidade, são 
apresentadas consistentes considerações que justifi-
cam a adoção da medida.

II.2. Adequação Orçamentária e Financeira da 
Medida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria dispositivos ou preceitos 
legais pertinentes, especialmente no que se refere à 
sua compatibilidade com o Plano Plurianual e à sua 
conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, do Orçamento Anual e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal vigentes.

Contudo , diante do impacto fiscal negativo da 
presente medida, uma vez que utiliza fonte decorrente 
do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial 
de 2008, o que afeta a meta de resultado previsto para 
2009, ressaltamos a necessidade de que a despesa 
aprovada seja devidamente compensada, durante o 
processo de execução do Orçamento da União, a fim 
de que a meta de resultado fiscal estabelecido em 
anexo específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
seja atingida.
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II.3. Cumprimento da exigência prevista no § 1º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 00056/2009-MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º 
da Resolução nº 1, de 2002-CN, que trata do envio de 
documento expondo a motivação da edição da medi-
da provisória.

II.4. Mérito
Os recursos consignados no crédito extraordinário 

visam melhorar a situação das populações atingidas 
em Municípios de vários Estados da Federação, onde 
uns são vitimados por chuvas intensas que provoca-
ram inundações e alagamentos e outros, localizados 
na região do semiárido, que, ao contrário, foram atingi-
dos pela falta de água para o consumo humano. Diante 
dessa situação, torna-se imprescindível e necessária 
a imediata intervenção do Governo Federal, por inter-
médio do Ministério da Integração Nacional.

II.5. Análise das emendas
O art. 111 da Resolução nº 01, de 2006-CN, que 

dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se 
refere o § 1º do art. 166 da Constituição Federal, es-
tabelece que “somente serão admitidas emendas que 
tenham como finalidade modificar o texto da medida 
provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente”. 
Dessa forma, as emendas de nºs 00001 a 00019 e de 
00021 a 00043, que visam à inclusão de dotações or-
çamentárias, devem ser consideradas inadmitidas.

A emenda nº 20 prevê a inclusão de matéria es-
tranha ao Orçamento, o que é vedado pelo art. 165, § 
8º, da Constituição, devendo, portanto, ser inadmitida, 
conforme o art. 146 da Resolução nº 1, de 2006-CN.

Diante do exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, nos termos propostos pelo 
Poder Executivo, tendo por inadmitidas as emendas 
apresentadas à proposição.

É o parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Há oradores inscritos para falar tanto a favor como 
contra a matéria. 

Vou consultar o Plenário a respeito do seguinte: 
esta matéria, pelo que ouvi dizer, não comporta ne-
nhuma controvérsia. Eu não sei se os oradores todos 
querem falar. De quanto é o valor da medida provisória? 
(Pausa.) São 300 mil reais? São 300 mil reais para as 
enchentes? É isso?

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
são 300 milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah! São 300 
milhões! Então, já comporta palavra ao contrário.

O SR. URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 300 milhões. 
Não é pouco, não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Confesso 
que li há pouco 300 mil e, se fosse o caso, faríamos 
uma vaquinha e mandaríamos o dinheiro para lá.

A SRA. BEL MESQUITA (Bloco/PMDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
conforme o meu partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então va-
mos ouvir os oradores a favor e os contra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Tem V.Exa. a palavra pela ordem, Líder Inocêncio Oli-
veira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo aos Srs. Deputados. 

Os 300 milhões foram insuficientes, foram uma 
gota d’água, tanto é que o Governo já editou outra me-
dida provisória liberando mais 870 milhões. 

A situação no Nordeste é crítica. V.Exas. acompa-
nharam pelos meios de comunicação o drama. Cidades 
estão há mais de 50 dias debaixo d’água. E, quando 
as águas baixam, tudo está destruído: escolas, postos 
de saúde, hospitais, casas. 

Então, quero fazer um apelo para não discutirmos 
mais a matéria e a aprovarmos rapidamente. Está vindo 
outra medida provisória, com um valor ainda maior, de 
1,2 bilhões, sendo 870 milhões para o Nordeste e 330 
milhões para o Norte. Peço a V.Exas. que esses 300 
milhões para o Nordeste sejam aprovados imediata-
mente. É uma prova de confiança de que o Nordeste 
precisa nesta hora. 

Nós não precisamos de esmola. Esmola não é 
para o Nordeste. Não queremos que o Nordeste seja 
um peso para a Nação, mas que seja mais uma região 
a se adicionar às demais, para que o Brasil cresça. 
O Projeto Nordeste, idealizado pelo Ministro Roberto 
Mangabeira Unger, diz que o Nordeste não pode se 
encarado como uma região que necessita de esmola, 
não pode ser encarado como região problema, tem que 
ser um projeto nacional, um projeto de Estado. 

Faço este apelo neste momento de dificuldade 
porque precisamos dessa ajuda para os mais necessita-
dos, aqueles que estão hoje desabrigados. São milhares 
de desabrigados no Maranhão, no Ceará, no Piauí e 
em Pernambuco. Enfim, todos os Estados do Nordeste 
estão passando por uma situação muito difícil.

Por isso faço este apelo a V.Exas. e agradeço a 
paciência.

O SR. SÉRGIO BRITO (PDT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido nas votações anteriores.
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O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o PMDB na votação anterior.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação passada votei com o meu partido.

O SR. MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido.

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido.

O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, é claro que não estamos aqui em contra-
riedade ao mérito da matéria.

Em algumas localidades do nosso País, em virtu-
de das calamidades ocorridas, fruto das tempestades, 
das enchentes, dos desalojamentos, milhares e milha-
res de pessoas vivem situação de muita complicação 
e de muitas dificuldades.

Quero só fazer uma ressalva, tendo em vista que 
o PSDB apresentou na Comissão Mista de Orçamen-
to um requerimento de informações para que fossem 
identificadas e apontadas as localidades e o montante 
de recursos que seriam destinados a atender as famí-
lias atingidas por essas calamidades.

Vejam bem, até agora, do total de recursos já alo-
cados no Orçamento, nós tínhamos nas duas rubricas, 
tanto na que envolve socorro e assistência às pessoas 
em âmbito nacional para esse tipo de ação da Defesa 
Civil quanto na que diz respeito ao restabelecimento 
da normalidade em situações também com essa razão, 
a previsão de 177 milhões de reais.

Pois bem. A Medida Provisória nº 461, de 2009, 
que ora estamos por deliberar, solicita mais 300 mi-
lhões de reais. São 477 milhões de reais. A Medida 
Provisória nº 463, de 2009, sobre a qual estamos por 
deliberar, solicita mais 800 milhões de reais. Portanto, 
é um total de 1 bilhão e 537 milhões de reais. É mais 
de 1,5 bilhão de reais, dos quais, até agora, apenas 
47 milhões foram efetivamente executados.

Nós não estamos discutindo a necessidade, a 
urgência do atendimento. Pelo contrário, deve se fazer 
urgentemente, como a Aeronáutica, a Defesa Civil e 
outros órgãos estão procurando fazê-lo. Nós estamos 
só chamando a atenção para o volume de 1,5 bilhão 
de reais, no Orçamento e em 2 medidas provisórias, 
e para o fato de que, até agora, efetivamente, 47 mi-
lhões de reais foram executados.

Posto isso, nós estamos reiterando o nosso re-
querimento de informações. Nós queremos saber em 
quais Estados, em quais localidades e qual montante 

de recursos foi efetivamente aplicado e aquele que já 
está planejado para ser aplicado, para que o Parla-
mento, para que o Congresso possa fiscalizar e cum-
prir o seu papel...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-

cluir, nobre Deputado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Concluindo, para 

que possamos, portanto, saber o volume de recursos 
que o Governo Federal, com autorização do Parlamen-
to, seja por meio da Lei Orçamentária, seja por meio 
dessas duas medidas provisórias, está aplicando e de 
que maneira; se de fato estão atingindo a finalidade da 
urgência das calamidades que ocorreram ou se está 
havendo outros tipos de dificuldades para sua aplica-
ção. Esse é o nosso papel. Tenho certeza de que este 
Parlamento zelará por ele.

A SRA. NILMAR RUIZ (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nas vota-
ções anteriores votei com o partido.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

a favor, Deputado Eduardo Valverde.
Desiste da palavra?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei sucinto, até 
para ajudar o encaminhamento dos trabalhos e para 
atender ao apelo do Deputado Inocêncio Oliveira.

Respondendo ao Deputado Duarte Nogueira, 
todos esses recursos que estão sendo aprovados 
pela medida provisória foram frutos de necessidade 
da Defesa Civil Municipal, que foram aprovados pela 
Defesa Civil Estadual, independentemente do partido 
a que pertence o Prefeito ou o Governador. Não é um 
dinheiro aleatório. Ele é fruto de declarações de estado 
de calamidade decretado pelo Município e confirmado 
pelo respectivo Estado. É um dinheiro carimbado: tem 
origem e destinação certas. Qualquer informação cer-
tamente está na Internet, será encontrada. São cidades 
do Nordeste e do Norte em que se decretou estado de 
calamidade pública.

Por essa razão, sou favorável à medida provi-
sória.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Roberto Magalhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas está presente a esta sessão, já vinha com 
a disposição de votar favoravelmente, e se sensibiliza 
muito com o pronunciamento do Deputado Inocêncio 
Oliveira, porque não somente eu, mas vários colegas 
de bancada conhecemos a realidade que S.Exa. tra-
çou aqui para toda a Casa.

Queremos apenas fazer um registro: a medida 
provisória tem uma lacuna: infelizmente, não estabe-
lece no texto sequer para quem é o crédito extraordi-
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nário, só vai estabelecê-lo no encaminhamento. Mas 
está pronto para ser votada.

O SR. VICENTE ARRUDA (PR – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior votei com o partido.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior votei com o partido.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, o PMDB.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também se-
gui orientação do partido.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Fernando Gabeira tem a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas dizer que estivemos no Nordeste examinando a 
situação. A medida provisória é importantíssima, como 
será importantíssimo mandar mais dinheiro para lá.

No entanto, existem duas coisas que peço en-
carecidamente à bancada do Nordeste: primeiro, que 
encaminhemos rapidamente um projeto que fiscaliza 
as barragens, uma vez que precisam ser fiscalizadas; 
segundo, também muito importante, as chuvas no Ceará 
tiveram grande repercussão no Piauí, mas não houve 
troca de informações do serviço meteorológico. Preci-
samos avançar na troca de informações sobre meteo-
rologia no Nordeste e no controle das barragens.

A bancada do Nordeste pode ter um grande pa-
pel nisso.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ MENTOR (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o PT.

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

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem não 
votou nas votações anteriores e nas propostas de emen-
da à Constituição vote agora que ficará valendo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apenas para esclarecer algumas dúvidas sobre as 
quais a Oposição cobrou esclarecimento, e com jus-
teza, sobre o destino dos recursos.

Vejam, estamos diante de calamidades que não 
são arbitradas pela Defesa Civil do Governo Federal. 
É muito difícil, antes da verificação in loco em cada 

Município e em cada Estado, feita pela Defesa Civil 
dos Estados, antecipar o real e concreto destino des-
ses recursos.

O fato é que há um levantamento estimado dos 
custos dos estragos que os municípios brasileiros so-
freram de parte dos Governos Estaduais, mas a apli-
cação desses recursos não é feita diretamente pelo 
Governo Federal. Ele vai disponibilizar esses recursos 
para os Estados, para suas Defesas Civis, para que 
haja o investimento baseado caso a caso nas neces-
sidades de cada Município. É assim que funciona nas 
catástrofes.

Não se pode antecipadamente dizer que no Piauí 
vai ser “x” e no Rio Grande do Sul “y”, quando na ver-
dade isso depende do diagnóstico sobre cada um dos 
Estados.

O que nós temos são 300 milhões disponibiliza-
dos para atender às catástrofes causadas pelas chuvas 
e enchentes que destruíram dezenas de municípios. 
Cada Governo Estadual arbitrará suas prioridades 
a partir da verificação do estado de emergência, da 
calamidade. É isso que se está falando e se fazendo 
nesta medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Olhem, dei-
xem eu dizer uma coisa para V.Exas.: estamos fugindo 
inteiramente da ordem aqui. Há oradores inscritos para 
falar a favor e contra a matéria. Se todos desistirem, é 
claro que darei a palavra indistintamente. Mas há uma 
ordem de oradores e não há solução ainda. Quando 
houver solução, se todos estiverem de acordo, muito 
bem, todos falam.

Eu vou seguir a ordem. Vou tomar a liberdade de 
seguir a ordem.

O Deputado Eduardo Valverde já falou.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra a matéria, concedo a palavra ao nobre Deputa-
do William Woo. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Emanuel Fer-
nandes, para falar contra a matéria.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ninguém é contra alocar recursos para o 
lugar que necessita deles. Mas gostaria de chamar 
todos para fazer uma reflexão: será que essa neces-
sidade é provisória ou é definitiva?

Todos os anos, ou quase todos, temos problemas 
de seca e de enchente no Brasil. O que o Governo faz 
é, mais uma vez, improvisar. Em vez de alocar recursos 
do Orçamento para procurar resolver os problemas de 
maneira definitiva, recorre, como tudo neste Governo, 
ao improviso, à medida provisória. Seria a mesma coi-
sa que, antes de arrumar a canalização do Rio Tietê, 
em São Paulo, os Governos Municipal e Estadual de 
São Paulo alegassem calamidade pública por conta do 
trasbordamento do Rio Tietê. Hoje isso certamente se 
justificaria, porque, vez por outra, no canal do Rio Tietê 
há certo transbordamento. Mas, de maneira geral, dada 
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a obra que foi feita, não é necessário. Eu acho que 300 
milhões é até pouco para aquela região afetada.

Sr . Presidente, no começo do ano passado, an-
dei 2.500 quilômetros sozinho no semiárido, descendo 
em Petrolina e dando a volta por 5 Estados, e pude 
constatar a gravidade da situação, sobretudo da seca 
no Nordeste. Fui à terra do nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira e verifiquei in loco a enorme quantidade de 
projetos que a comunidade faz. Acho que o Governo 
não dá muito bola para esses projetos. O projeto de 1 
milhão de cisternas, por exemplo, ajudaria. 

Então, venho aqui hoje falar não contra os 300 
milhões – acho que deveria ser muito mais –, mas 
por pensar que todos os anos deveria haver recursos, 
porque todos os anos ocorre a mesma coisa. Desde 
a época de D. Pedro II já se falava em vender a Coroa 
para ajudar a resolver esses problemas. 

Governo improvisado recorre a medidas provi-
sórias. O povo nordestino não necessita de ações go-
vernamentais esporádicas para aparecer na foto e sair 
bem, e, sim, de ações perenes. O Brasil todo precisa 
ser solidário e não depender de medidas provisórias. 
No ano que vem, vamos ter medida provisória. Tomara 
que no ano que vem o Governo inclua no Orçamento 
mais dinheiro para resolver esses problemas. 

Obrigado.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Democratas nas 2 últimas votações. 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os que 
não votaram podem votar nas propostas de emenda 
à Constituição que vamos votar em seguida e a pre-
sença será considerada. 

Desse modo, convoco os Srs. Deputados que 
estão no plenário ou nos seus gabinetes para perma-
necerem aqui, pois vamos ter sessão extraordinária. 

Prorrogo a sessão por 1 hora.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

a favor, concedo a palavra ao Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, até pensei em desistir da mi-
nha fala convencido e contemplado pela fala do meu 
querido e nobre Deputado Inocêncio Oliveira. Entretan-
to, a fala do meu colega paulista, Deputado Emanuel 
Fernandes, estimulou-me a dizer o seguinte: nesta 
Casa, quantas vezes criticaram as medidas provisórias 
dizendo que elas não são relevantes e que, portanto, 
a questão não é emergencial. 

Sou Deputado paulista, com muito orgulho nordes-
tino do sertão do Rio Grande do Norte. O que ocorre em 
qualquer lugar do planeta, especialmente do Nordeste, 
é que não se programa o que vai acontecer. Quem pre-
viu o que ia ocorrer com aquele açude no Estado do 
Piauí, por exemplo? Quem previu o que ia acontecer 

em Blumenau? E nós aprovamos aqui medidas provi-
sórias para ajudar as vítimas de Blumenau.

Então, esta medida provisória, como disse o De-
putado Inocêncio Oliveira, é muito pequena e é preciso 
mais. Isso não é paternalismo, não é para aparecer em 
fotografia, mas para resolver o problema de milhares 
de seres humanos que, por causa de um desastre da 
natureza, estão desalojados, sem casa, sem esgoto, 
sem ter onde morar.

E esse caso, perdão meu amigo Emanuel, não 
é de se questionar. A medida provisória é exatamente 
para atender a esse objetivo, relevante diante de uma 
emergência comprovada em todos os momentos.

Por isso, manifestamo-nos favoravelmente. Con-
cordo plenamente, esperamos votação unânime neste 
momento. 

Sr. Presidente, aproveito este minuto que me 
resta. V.Exa. percebeu que estou usando a camisa da 
Federação Única dos Petroleiros. Com as Deputadas 
aqui presentes, fomos porta-vozes do movimento de 
entrega de um documento em defesa da PETROBRAS, 
pelo carinho que temos por essa empresa, motivo de 
orgulho para nosso País. 

Meu querido Deputado Beto Albuquerque está 
dizendo que muitos aqui que estão sem essa camisa 
também amam, adoram e querem a PETROBRAS 
como patrimônio brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MEURER (PP – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista na votação anterior.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) Desiste 
da palavra?

Deputado Ivan Valente. (Pausa.)
Deputado Gervásio Silva. (Pausa.)
Para falar contra a matéria, Deputada Luciana 

Genro.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, evidentemente que nenhuma bancada nesta 
Casa vai votar contra essa medida provisória. Mas nós 
queremos fazer um alerta e, por isso, queremos nos 
manifestar contra a situação em que se encontram as 
vítimas das enchentes e das secas que ocorrem su-
cessivamente em nosso País.

De nada adiantam medidas provisórias sucessi-
vas, que se repetem ano após ano diante das tragé-
dias anunciadas, se não existem medidas estruturais 
para resolver os problemas. Mas também não adian-
tam medidas provisórias que se sucedem quando es-
ses recursos efetivamente não chegam a quem deles 
necessitam. 

E o caso de Santa Catarina é emblemático. Com 
a Presidenta Nacional do PSOL, Heloísa Helena, esti-
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ve lá logo após terem ocorrido aqueles deslizamentos 
devido ao excesso de chuvas que caíram na região. Lá 
vimos o drama das famílias que perderam tudo, que 
se encontravam em abrigos, desesperadas, porém, 
esperançosas de que o Poder Público, de alguma ma-
neira, iria auxiliá-las.

Quando votamos nesta Casa os recursos para 
Santa Catarina, vim a esta tribuna alertar para o fato 
de que os recursos eram insuficientes e que seriam 
necessários mais. Agora estamos vendo a publicação 
de reportagem atrás de reportagem mostrando que 
milhares de famílias ainda se encontram em abrigos 
improvisados, ainda não tiveram suas casas recons-
truídas, ainda se encontram em condições extrema-
mente precárias.

Logo votaremos outra medida provisória que 
destinará recursos para o Estado do Rio Grande do 
Sul, recursos esses insuficientes, também, diante do 
tamanho da tragédia da seca que já colocou mais de 
250 municípios em estado de emergência.

Então, é preciso que essas medidas provisórias 
sejam acompanhadas de uma efetiva fiscalização, 
para que não se percam em obras superfaturadas, 
para que não se percam em corrupção, em propina, 
mas que efetivamente cheguem às mãos daqueles 
que necessitam e que impeçam que as pessoas que 
perderam suas casas continuem à mercê de tragédias 
ambientais como as que se repetem, ano após ano, 
no nosso País.

Muito obrigada.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
se aqui estivesse, teria votado com o meu partido nas 
votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Fernando coruja, para falar a 
favor da matéria. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros, para 
falar a favor da matéria. (Pausa.) S.Exa. não se en-
contra presente.

Tem a palavra o Deputado Pompeo de Mattos. 
(Pausa.) S.Exa. não se encontra presente.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para justificar. Na última votação, se aqui estivesse, 
teria votado com o PTB.

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

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Rodrigo Rocha Loures. (Pausa.) S.Exa. não se encon-
tra presente.

Deputado Flávio Dino. (Pausa.) S.Exa. não se 
encontra presente.

Deputado Felipe Maia.
O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 

Democratas é favorável a essa medida provisória que 
vem socorrer as vítimas das enchentes nas Regiões 
Norte e Nordeste do País.

Inicialmente, não posso deixar de registrar, com 
estranheza, o texto da medida provisória que se re-
fere a socorro e assistência às pessoas atingidas por 
desastre nacional, assim como o restabelecimento da 
normalidade no cenário de desastres e a recuperação 
de danos causados por desastres nacionais.

A medida provisória, Sr. Presidente, nem es-
pecifica a região. Ela, pelo menos, poderia trazer no 
seu corpo que os 300 milhões de reais aqui aprova-
dos seriam destinados a socorrer as vítimas das en-
chentes ocorridas nas Regiões Norte e Nordeste do 
nosso País devido ao excesso de chuvas que caíram 
em toda a região e que destruíram estradas, pontes, 
escolas, casas.

Além do que, Sr. Presidente, fico muito preocupa-
do neste momento. Aqui, respeitando os pressupostos 
constitucionais que estabelecem que se pode abrir um 
crédito extraordinário para atender às despesas impre-
visíveis e urgentes em casos de calamidade pública, 
esta Casa, como fez em outras ocasiões, muito rapida-
mente e solidária ao povo atingido aprova os recursos. 
No momento da liberação do dinheiro, porém, esse re-
curso não chega aos Estados. Aprovamos o recurso, 
mas ele não chega aonde tem que chegar, que é na 
ponta, nos Municípios, nas regiões atingidas.

Sr. Presidente, só para a reflexão deste Plenário, 
aprovamos recentemente as Medidas Provisórias nºs 
448, 461 e 463. No total, foram aprovados 1,5 bilhão 
de reais. Mas, até o presente momento, foram libera-
dos apenas 121 milhões, ou seja, 8% de tudo o que 
foi aprovado. O povo atingido está sofrendo, está de-
sabrigado. Esta Casa faz o seu papel, mas o Governo 
Federal, no momento de liberar os recursos, não faz a 
sua parte. Assim como não fez na Medida Provisória 
nº 423, de 2008 – em maio de 2008 foram aprovados 
613 milhões de reais, mas até o presente momento só 
foram liberados 212 milhões. 

Espero que desta vez o Governo Federal se sen-
sibilize com os estragos ocorridos no Norte e Nordes-
te do País e se mobilize não somente para que esta 
Casa empenhe os recursos, mas para que o dinheiro 
possa chegar àquele povo tão sofrido, que está hoje 
sem casa, sem escola, sem ponte, sem estrada, com 
as plantações perdidas. 

Enfim, o Norte e o Nordeste do nosso País foram 
atingidos e estão enfrentando o caos.

Para concluir, Sr. Presidente, esperamos que o 
Governo Federal, sensibilizado, libere os 300 milhões 
previstos na Medida Provisória nº 461 o mais rapida-
mente possível.

Muito obrigado.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Otavio Leite, para 
falar contra.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero inicialmente dar uma boa notícia, que dedico 
ao eminente Deputado Vicentinho, por quem cultivo 
muito respeito. 

Dou ciência a esta Casa que demos entrada hoje 
a uma PEC nº – que obteve o apoiamento indistinto 
das bancadas, seja da Oposição, seja do Governo – 
que introduz dispositivo estabelecendo que a empresa 
estatal Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS terá o 
controle exclusivo da União, sendo vedada a aliena-
ção do mesmo. 

Isso significa uma espécie de afirmação polí-
tica, ao estabelecer-se uma cláusula pétrea a esse 
grande símbolo, a esse grande patrimônio do povo 
brasileiro.

Ao mesmo tempo, é evidente, isso reafirma o 
nosso postulado de ver a PETROBRAS cada vez mais 
eficiente e transparente e sempre absolutamente in-
vulnerável a influências político-partidárias. 

Trata-se de patrimônio do povo brasileiro; não é 
um patrimônio de qualquer partido político. 

Agradeço aos Deputados que aquiesceram, para 
oferecer o número regimental necessário.

Agora , sobre a matéria em si, 3 palavras bási-
cas: primeiro, nós, da Oposição, em nenhum instante 
estabelecemos qualquer pressuposto de votar contra 
essa matéria. Não! Vamos deixar isso claro.

Segundo, também não levantamos uma ausên-
cia de observância dos preceitos constitucionais da 
MP. Não! É algo colocado, claro, uma calamidade. Aí, 
presta-se a MP. 

É preciso deixar claro que não se trata de uma 
medida preventiva, mas de uma resposta da adminis-
tração pública a algo que ocorreu. No Município, é o 
Prefeito que decreta calamidade pública. Esse Mu-
nicípio, porém, está num Estado onde o Governador 
recebe e convalida a calamidade pública. Num ente fe-
derativo, a União, portanto, o Ministério da Integração, 
sabe do ponto onde se requer urgência para socorrer 
as vítimas de uma catástrofe. Logo, aqui ninguém pode 
ignorar isso. É absolutamente viável, factível, justo e 
legítimo que saibamos para onde esses valores estão 
sendo destinados. É justo, necessário e viável, abso-
lutamente viável.

Foi essa a intenção que tivemos ao apresentar 
o requerimento ao tempo do exame na Comissão de 
Orçamento. Infelizmente, não se conseguiu votar. Agora 
temos essa oportunidade e pelo menos o compromisso 
político de informar a todos nós e ao País onde essas 
verbas serão aportadas.

Só isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – NÃO HA-
VENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que estão inscritos para encaminhar a favor 
e contra insistem no encaminhamento? (Pausa.) Todos 
desistem? (Pausa.) Desistiram do encaminhamento.

Muito bem. Para orientar a bancada, penso que 
todos os partidos vão votar “sim”. Estou enganado ou 
não? 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Está certo, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está cer-
to. (Pausa.) Então podemos colocar “sim” no painel? 
(Pausa.) Pode colocar “sim” no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
só fazer uma brevíssima observação. Nós sempre fa-
lamos em catástrofes naturais, em recursos para situ-
ações imprevisíveis.

É bom lembrar, sobretudo na Semana do Meio 
Ambiente, que muitos desses fenômenos têm a ver 
com o aquecimento global, com a falta de um plano 
estratégico de análise de clima. Enfim, temos que co-
meçar a interrelacionar as questões para não viver na 
emergência em cima de tragédias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem lembrado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião quanto ao não atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em con-

seqüência, as Emendas de n. 1 a 43 deixam de ser 
submetidas a voto, quanto ao mérito, nos termos do § 
6º do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Medida Provisória nº 461, de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que a aprovam permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)

APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA. 
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em nome do Ministro Geddel Vieira Lima, quero dizer 
aos Srs. Parlamentares que o Ministério está absolu-
tamente pronto para prestar quaisquer informações 
necessárias que digam respeito tanto às aplicações 
feitas como às futuras.

Sr. Presidente, o Ministro Geddel não tem ne-
nhuma dificuldade em mostrar as aplicações feitas e 
como foram feitas. 

Nós, do PMDB, entendemos que essa é obri-
gação dele. Não há por que ter dúvidas: onde houve 
problemas, o Ministério da Integração Regional atuou 
de forma absolutamente legal e transparente. 

Portanto, não há nenhuma dificuldade em que as 
informações sejam prestadas, porque nós temos, neste 
momento ainda, Sr. Presidente, de priorizar pessoas 
que se encontram em dificuldades.

Com relação ao futuro fundo de emergência, es-
tamos prontos para discutir o assunto. No momento, o 
mais importante são as pessoas que estão sem casa, 
sem comer, sem luz, e que precisam da assistência 
do Governo.

O Ministério da Integração Nacional e o Ministro 
Geddel estão absolutamente tranquilos e prontos para 
prestar informações públicas necessárias a esta Casa 
e a toda a população, Sr. Presidente.

Muito obrigado. 
O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Michel Temer, 
na condição de Presidente da Comissão de Turismo 
e Desporto, comunico à Casa que, definidas as 12 ci-
dades que serão sede da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014, estamos desencadeando, a partir do dia 17, 
inclusive sob a sua liderança, uma audiência. 

Essa audiência será divulgada de forma compar-
tilhada com o Senado, para darmos conhecimento ao 
Brasil, em parceria com os Ministros do Esporte e do 
Turismo, de uma teleconferência em que estaremos 
sintonizados com as Assembleias Legislativas dos 

Estados e as Câmaras de Vereadores, iniciando os 
nossos 12 fóruns. 

Haveremos de percorrer o Brasil inteiro traba-
lhando justamente esses fóruns.

Então, quero registrar, neste momento, a impor-
tância do Brasil... 

(O microfone é desligado.)
O SR. ANÍBAL GOMES – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. ANÍBAL GOMES (Bloco/PMDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do partido, o PMDB.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar a maneira diligente, correta, que tem se 
comportado o Ministro Geddel Vieira Lima, que, in-
clusive, editou o Decreto nº 6.663, de 2008, que faci-
lita sobremaneira aos Estados terem acesso a esses 
recursos. No Maranhão, por exemplo, o Ministro Ge-
ddel tem dado uma assistência realmente fantástica, 
colocando-se à disposição dos maranhenses e ten-
do até nos visitado por duas vezes. Nós só temos a 
agradecê-lo por isso. 

Estamos estudando um plano em que sejam 
englobados todos os Municípios, a fim de apresentar 
a S.Exa. uma proposta. É claro que os recursos não 
serão suficientes, mas será um primeiro passo.

Meus parabéns ao Ministro Geddel Vieira Lima 
pela maneira zelosa como se comporta nesse caso 
das enchentes. 

O SR. NELSON PROENÇA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara Municipal de Uru-
guaiana realizou, no dia 29 de abril, no plenário do 
Palácio Borges de Medeiros, audiência pública para 
debater as consequências do encerramento das ati-
vidades da Usina Termelétrica da AES, no Município 
da Fronteira Oeste. 

O fechamento da usina termelétrica provocará 
uma perda de arrecadação para o Município de Uru-
guaiana de R$12 milhões ao ano. 

Anunciada pela direção da AES em meados de 
abril, o encerramento por tempo indeterminado das 
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atividades da geradora de energia é em decorrência 
do não cumprimento contratual e da indisponibilidade 
de gás natural argentino.

A termelétrica de Uruguaiana é um marco na inte-
gração energética entre Brasil e Argentina. Construída 
entre os anos de 1998 e 2000, a planta foi inaugurada 
para produzir energia elétrica a partir da queima de gás 
natural argentino. A termelétrica foi o primeiro projeto 
de geração de energia em larga escala, no Brasil, uti-
lizando o gás natural argentino. Para abastecê-la, foi 
necessário construir o gasoduto argentino-brasileiro.

O motivo do fechamento, de acordo com a empre-
sa empreendedora, foi a interrupção no fornecimento 
de gás natural por parte da espanhola Repsol YPF, 
que atua na Argentina. Desde 2004, quando come-
çaram a se intensificar os problemas energéticos no 
país vizinho, a Repsol YPF não cumpre efetivamente 
o contrato firmado entre os 2 países. 

A usina tem capacidade instalada de 640 mega-
watts, que corresponde a 20% da energia gerada no 
Estado. Foi investido, desde 1998, US$400 milhões na 
construção e implantação da usina. Hoje os prejuízos 
se acumulam e superam a R$1 bilhão, segundo da-
dos da empresa e do Governo do Rio Grande do Sul. 
Se estivesse funcionando plenamente, a usina estaria 
gerando R$40 milhões de ICMS para o Estado.

A falta de vontade política do Governo Federal 
em resolver o impasse, deixando morrer esse empre-
endimento e a possibilidade de crescimento da região, 
é agravada com a informação de que o Ministro de Mi-
nas e Energia, Edison Lobão, e seu colega argentino, 
Julio De Vido, assinaram, em 30 de março passado, 
o Memorando de Entendimento, confirmando o inter-
câmbio de energia entre Brasil e Argentina, a partir de 
abril e até dezembro, para suprir as necessidades do 
país vizinho no inverno.

O documento prevê o envio à Argentina de até 
2.100 megawatts. A energia será proveniente de usinas 
hidrelétricas e térmicas que não estejam sendo utili-
zadas pelo Brasil. Desde 2005, o Brasil envia energia 
para o vizinho quando há necessidade.

O contrato de fornecimento de gás argentino 
para o Brasil deve conter dispositivos que garantam 
o seu cumprimento e as suas sanções no caso de 
descumprimento. O Governo Federal tem-se mostra-
do mais solidário e mais determinado em resolver os 
problemas do vizinho do que atender seus irmãos e 
compatriotas.

Essa leniência com os governos alinhados ide-
ologicamente com o Governo Federal já está ficando 
ridículo, pareceria uma piada se não tivesse se tor-
nando grave ameaça ao nosso desenvolvimento e 
bem-estar.

Há soluções que podem ser encaminhadas, como 
o fornecimento de gás natural da Bolívia, em substitui-
ção ao argentino, ou a retomada do fornecimento de 
gás, como contratado, e a venda de parte da energia 
produzida para o país vizinho, entre outras opções que 
podem ser construídas.

A indignação da Câmara Municipal de Uruguaia-
na e de toda a cidade não é só pelo fechamento da 
usina termelétrica, mas principalmente pela indiferen-
ça e pelo descaso com que o Governo Federal vem 
tratando do assunto.

Fica, Sr. Presidente, nossa solidariedade aos 
Vereadores e a toda a população de Uruguaiana que 
estão empreendendo esta luta contra o fechamento 
da usina.

Muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar sobre o 
trabalho da Comissão de Turismo e Desporto da Câma-
ra dos Deputados no que se refere à Copa do Mundo 
de 2014. Estamos mobilizados para os preparativos e 
também para acompanhar os projetos e fiscalizar os 
investimentos públicos. A partir do dia 17 de junho, 
daremos início ao projeto O Poder Legislativo Fazen-
do Parte do Time da Copa de 2014, com a realização 
de uma teleconferência em Brasília. A Comissão irá 
atuar em parceria com as Comissões de Turismo e 
Desporto do Senado, as Assembleias Legislativas e 
Câmaras de Vereadores.

A teleconferência será transmitida por uma cadeia 
formada pela TV Câmara (e as TVs Assembleias a ela 
conveniadas), TV Senado e TVS (SESC/SENAC). 

Vamos colocar essa proposta em prática já que 
no último domingo foram anunciadas, nas Bahamas, 
pela Federação Internacional de Futebol – FIFA as 12 
cidades que vão receber os jogos da Copa de Futebol 
de 2014, no Brasil. Na candidatura, das 17 cidades fo-
ram escolhidas 12: Porto Alegre, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Cuiabá, Ma-
naus, Fortaleza, Salvador, Recife e Natal. 

Após a teleconferência serão realizados fóruns 
nas cidades escolhidas para debater sobre a regula-
mentação e normatização legal nas esferas federal, 
estadual e municipal, visando ao cumprimento dos com-
promissos do País firmados no Caderno de Encargos 
da FIFA e para garantir o pleno sucesso do megaevento 
esportivo internacional. Fórum de convivência democrá-
tica entre as diferentes vertentes políticas, ideológicas 
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e partidárias, certamente o Poder Legislativo nacional 
poderá contribuir para o bom entendimento entre as 
diferentes instâncias do Poder Executivo, no esforço 
conjunto para vencer esse grande desafio.

Os fóruns são para refletir sobre as responsabi-
lidades do Poder Legislativo diante do maior evento 
de futebol do mundo. Outro propósito é conhecer as 
oportunidades que estarão abertas para o País tanto no 
desenvolvimento do turismo quanto para a sua imagem 
para o conjunto da comunidade internacional. Vamos 
trabalhar os cenários das obras públicas. É preciso 
transparência e acompanhamento das diversas obras 
que serão executadas para o cenário da Copa. 

Para esse projeto, já temos o respaldo do Pre-
sidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), que 
colocou a CTD como interlocutora da Casa com o 
Governo, a CBF e outros órgãos.

O anúncio das 12 cidades brasileiras abre cami-
nho para que Governos Estaduais e Municípios-sedes 
e investidores privados comecem a priorizar as obras 
de infraestrutura necessárias para que as cidades es-
colhidas possam receber as partidas do mundial. As 
estimativas de investimentos apontam próximas de 
R$30 bilhões, sendo R$6 bilhões para construção e 
reforma de estádios. O Governo deve aplicar as verbas 
no melhoramento dos aeroportos, na infraestrutura, na 
construção de vias de acesso, nas melhorias no trans-
porte urbano, nos investimentos na área de saúde e 
nas melhorias das arenas. 

O Ministro das Cidades, Márcio Fortes, anunciou 
que a Copa do Mundo de 2014 deverá ter o Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC, que deverá ser 
definido até a metade de junho. 

Aproveito este pronunciamento para parabenizar 
todas as cidades escolhidas como sede. Em especial, 
destaco, nesta tribuna, o Estado que aqui represento, 
o Rio Grande do Sul, que servirá de cenário para o 
grande evento mundial de esporte. Porto Alegre será 
palco desse grande atrativo, proporcionando, assim, o 
desenvolvimento nas áreas de infraestrutura, turismo, 
esporte, economia, social e tantas outras.

A Capital gaúcha está entre as escolhidas e plei-
teia recursos federais para obras prioritárias como a 
implantação da fase 1 do metrô, para construir 15,3 
quilômetros. O trajeto sairia do Centro, passaria próximo 
ao Beira-Rio, seguiria pelas avenidas Azenha, Bento 
Gonçalves e João de Oliveira Remião. O projeto será 
coordenado pelo TRENSURB, que busca a Parceria 
Público-Privada – PPP. 

Considero importantes as obras a serem executa-
das não somente para a fase da Copa do Mundo, mas 
também porque representam consistentes melhorias ao 

Estado. Legado que ficará para dar contribuição signi-
ficativa na qualidade de vida da comunidade gaúcha.

Peço a divulgação deste discurso nos meios de 
comunicação desta Casa legislativa e no programa A 
Voz do Brasil. 

Era o que tinha a pronunciar. 
O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas registrar um 
apelo à Advocacia-Geral da União, para que decida, 
de uma vez por todas, a questão relativa aos ex-fun-
cionários da empresa VARIG. Até hoje, várias famílias 
estão desestruturadas, sem condições de manutenção 
de vida, em razão de tudo que perderam com a Aerus. 
Nesse sentido, ficou acordado que a AGU iria provi-
denciar um acordo para que eles pudessem receber 
esses valores.

Portanto, deixo o apelo à Advocacia-Geral da 
União para que, de uma vez por todas, conclua essa 
questão, cumpra esse acordo, para que restabeleça-
mos a dignidade daqueles servidores que tanto deram 
ao Brasil ao trabalharem na VARIG.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, estive ausente e peço que seja 
justificada a minha ausência.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não ha-
vendo mais nada a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
convocando sessão extraordinária para hoje, quarta-
feira, 3 de junho, às 19h25min, com a seguinte Ordem 
do Dia: Propostas de Emenda à Constituição nºs 524-B 
e 277-B, de 2008, e 2 requerimentos de urgência que 
apresentarei, da PREVIC e do Sistema Nacional de 
Viação – apenas a urgência. Colocaremos o PLP nº 12 
extrapauta. Primeiro a urgência do PLP nº 12 e, depois, 
se for o caso, votaremos o mérito. Está bem?

Para hoje. Se os senhores todos estiverem de 
acordo. Está bem?

Pode-se transferir o painel?
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O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL não 
tem acordo para apreciar o PLP nº 12. Não há acordo 
sobre essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A DRU? 
(Pausa.) Há alguma dúvida ainda sobre o projeto de 
lei complementar da área de viação?

A urgência, apenas a urgência. 
Concorda no mérito? (Pausa.)
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, o PSOL 

não tem acordo com o PLP nº 12 e quer um novo pai-
nel em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
acertar. Vai entrar a Desvinculação dos Recursos da 
União – DRU para a educação.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PLP nº 12.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PLP 
nº 12.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – E a viação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E a via-
ção. 

O SR. RONALDO CAIADO – Perfeito, Sr. Pre-
sidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, e a PREVIC?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E a ur-
gência da PREVIC?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Pre-
sidente, nós concordamos, desde que haja o com-
promisso de que a PEC nº da revitalização do São 
Francisco retorne à pauta na sessão ordinária da 
terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os senho-
res não querem tentar votar amanhã a PEC nº do São 
Francisco? (Pausa.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Acho mais 
prudente votar...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas. co-
laborariam muito. Como se trata de proposta de emenda 
à Constituição, a presença seria substancial. 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB concorda com as duas matérias, o PLP nº 12 
e a outra matéria. E a PEC nº do São Francisco, se for 
o caso, temos negociações...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
está bem.

Quem não concorda? O Deputado Ivan Valen-
te não concorda com a transferência? Vamos ter que 
zerar o painel.

O SR. IVAN VALENTE – Não há concordância, 
Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
acordo feito entre os Líderes envolve também o projeto 
que regulariza a situação dos brasileiros no exterior, 
o de nº 1.664.

O SR. IVAN VALENTE – Não há acordo sobre 
essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode-
mos colocar esse projeto dos estrangeiros? Ele veio 
do Senado.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Voltou do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica para 

a outra semana... Para amanhã. Amanhã dá para 
votar.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
que V.Exa. explicasse qual é a pauta da sessão ex-
traordinária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
repetir. A PEC nº que trata da Desvinculação dos Re-
cursos da União – DRU referente à educação é o pri-
meiro ponto. O segundo ponto é o PLP, Projeto de Lei 
Complementar nº 12. O terceiro ponto é um projeto 
que diz respeito à viação, o Projeto de Lei nº 1.176, 
de 1995.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, em nome 
do partido, quero dizer que o PSOL é a favor de colo-
car na pauta o que foi tratado na reunião de Líderes: 
a PEC nº sobre a revitalização do Rio São Francisco, 
a DRU... É importante. 

O PLP nº 12, inclusive, é de autoria do Deputado 
Sarney Filho, que não está na Casa. Está acompa-
nhando a cirurgia da irmã. Na nossa opinião, é um PLP 
complicado. Não aceitamos colocá-lo na pauta. Se for 
colocado na pauta, vamos pedir outro painel. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou tirar 
o PLP nº 12, por duas razões. Primeiro, vamos votar 
amanhã, se for o caso. 

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
ponderar, porque temos agora o Dia Nacional do Meio 
Ambiente, a matéria tem consenso... 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não existe 
consenso, Líder.

Perdoe-me, mas o Deputado Sarney Filho me 
telefonou para pedir duas gentilezas. Primeiro, S.Exa. 
disse que não estaria aqui, mas gostaria de estar, por 
causa da operação da irmã; e, segundo, não temos 
consenso nessa matéria.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, a 
ampla maioria... Nós trabalhamos 20 horas, em reu-
niões, para chegar a um entendimento. Estão aqui o 
Deputado Moreira e todos os Líderes que participaram. 
A tipologia será definida em lei. Estamos preservando 
para esta Casa a definição da tipologia do que vai ser 
licenciado nacionalmente ou não. Foi feito um amplo 
acordo, e eu posso lhe assegurar, Presidente,...

O SR. EDSON DUARTE – Não há acordo, não.
O SR. RICARDO BARROS – ...que o Deputado 

Sarney Filho gostaria muito de ver aprovado seu pro-
jeto agora na Semana Nacional do Meio Ambiente. Até 
porque o projeto vai ao Senado Federal e retornará a 
esta Casa. Portanto, esse amplo acordo construído 
pode prevalecer como um grande avanço na política 
ambiental. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
vamos manter na pauta de hoje o PLP nº 12.

(Tumulto no plenário.)
O SR. EDSON DUARTE – No Partido Verde, não 

há acordo, Sr. Presidente. Com relação ao Projeto de 
Lei Complementar nº 12, não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
acordo.

Vamos zerar o painel. Se não der quorum, pa-
ciência.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votando 
a matéria, Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um minu-
tinho. Eu vou ler, pela última vez, a pauta que a Presi-
dência está fazendo. 

A pauta é: DRU, PLP nº 12, a urgência em rela-
ção ao projeto e ao mérito da viação e a urgência da 
PREVIC. Essa é a pauta organizada pela Presidência. 
(Tumulto no plenário.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria que V.Exa. 
analisasse o Projeto de Lei nº 1.176 quanto à sua 
decisão sobre quais matérias podem ser objeto de 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem razão. 
Mas a pauta foi destrancada. Se não entrar nesta ja-
nela, ela não pode entrar nas janelas que eu produzir, 
digamos assim.

O SR. FERNANDO CORUJA – Ela só entra se 
a pauta estiver destrancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É, e des-
trancada está. Por isso, deve-se votar entre hoje e ama-
nhã, porque depois tranca a pauta novamente.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 5

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Total de Acre: 1
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TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB 

Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edson Duarte PV 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 15

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
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Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Leandro Sampaio PPS 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Dr. Nechar PV 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc

Guilherme Campos DEM 
Jefferson Campos PTB 
João Paulo Cunha PT 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

José Edmar PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
João Campos PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Angelo Vanhoni PT 
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Dilceu Sperafico PP 
Giacobo PR 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc

Francisco Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
José Airton Cirilo PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 1
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BAHIA

Claudio Cajado DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

George Hilton PP 
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Miguel Martini PHS 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Neilton Mulim PR 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Edson Aparecido PSDB 
Jilmar Tatto PT 
José C. Stangarlini PSDB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 3, 
às 19h31min, sessão extraordinária da Câmara dos 
Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 277-B, DE 2008 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 277-B, 
de 2008, que acrescenta § 3º ao art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para reduzir, anualmente, a partir do 
exercício de 2009, o percentual da Desvincu-
lação de Receitas da União incidente sobre 
os recursos destinados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino de que trata o art. 
212 da Constituição Federal; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 538/06, 577/06, 47/07, 267/08 e 416/01, 
apensadas (Relator: Dep. Tadeu Filippelli); e 
da Comissão Especial pela aprovação des-
ta, e das de nºs 538/06 e 267/08, apensadas, 
com substitutivo, e pela rejeição das de nºs 
416/01, 577/06 e 47/07, apensadas (Relator: 
Dep. Rogério Marinho).

Tendo apensada a PEC nº 416/01 
(538/06, 577/06, 47/07 e 267/08).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 30 
minutos.)
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ÀS 19 HORAS e 31 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB

Ata da 136ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 3 de junho de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente  Rafael Guerra, 1º Secretário
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Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT

Major Fábio DEM
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 22

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT

Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc 
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 47
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Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 9
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Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
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Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
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Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
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Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
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Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
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Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
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Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
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Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT

Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C. Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paulo Maluf PP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 58

MATO GROSSO
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Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
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Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
José Edmar PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8
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Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
João Campos PSDB
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Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16
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Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7
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Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS

Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
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Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
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Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
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Cláudio Diaz PSDB
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Emilia Fernandes PT
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Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
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Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 456 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dis-

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

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 

Srs. Deputados que registrem presença para a Ordem 
do Dia.

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido, o Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de pedir a todos os Parlamentares que venham ao 
plenário, pois teremos novo painel e votações nomi-
nais. Portanto, que venham e permaneçam no plená-

rio, porque vamos ter agora votações de importantes 
matérias para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-
se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Fa-

ria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, estamos diante de um momento extrema-
mente importante, porque estamos naquela chamada 
janela. Estamos com a pauta destrancada, porque não 
há mais nenhuma medida provisória sem ser apreciada 
pela Casa. Portanto, quero conclamar os Srs. Líderes 
para que possamos colocar em votação o PLP nº 1, 
que trata do salário mínimo extensivo aos aposenta-
dos e pensionistas.

Já havia a possibilidade de que, abrindo uma 
janela, pudesse ser votado esse projeto, que é ex-
tremamente importante. Na segunda-feira passada, 
quando os senhores aposentados e pensionistas es-
tiveram aqui no plenário da Câmara dos Deputados 
e nas galerias, nós nos comprometemos em, quando 
ocorrer uma janela, colocar esse projeto em pauta sem 
o compromisso de votação.

Queremos lutar também para que o projeto que 
trata do fator previdenciário e que está na Comissão 
de Finanças possa ser votado o mais rapidamente 
possível, para acabarmos de vez com esse fator pre-
videnciário, que prejudica muito quem vai entrar na 
aposentadoria, sendo de 30% a 40% o prejuízo para 
o homem e, se for mulher, o prejuízo é maior ainda, 
chegando a 50%.

O projeto que trata da recuperação das perdas 
de aposentados e pensionistas, o Projeto de Lei nº 
4.434, já foi votado na Comissão de Seguridade, em 
que fui Relator, e está agora na Comissão de Finan-
ças e Tributação.

Esses projetos já foram votados pelo Senado, es-
tão prontos para serem votados nas Comissões e um 
deles pelo Plenário. Sem dúvida nenhuma, a grande 
expectativa de todos os aposentados e pensionistas 
é que esta Casa dê a resposta que todos esperam. 
Que cada Deputado e cada Deputada possa cumprir 
com seu compromisso de votar a favor do interesse 
dos aposentados e pensionistas.

Quero também lamentar que, na Comissão de 
Constituição e Justiça, está sendo votada a admissi-
bilidade da PEC nº do calote, aquela que, sem dúvida 
nenhuma, irá prejudicar muitos precatórios. E aqueles 
que não querem que isso aconteça têm de ficar esper-
tos e atentos para impedir que essa admissibilidade 
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possa ser votada, lembrando que no Senado foi apro-
vada em apenas um dia, justamente no dia 1º de abril, 
o que explica a razão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. De-

putados, venham ao plenário. Precisamos de quorum 
para darmos início à Ordem do Dia e, depois, para vo-
tação de propostas de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, pela manhã, 
tive uma audiência com S.Exa., o Ministro Fernando 
Haddad, na condição de Relator da Comissão Espe-
cial da Reforma Universitária.

Agradeço a atenção ao Ministro e à sua asses-
soria no encaminhamento de um projeto que possa 
atender todos os interesses envolvidos.

Nesse sentido, registro que, amanhã, em ses-
são conjunta no plenário do Senado Federal, ocorrerá 
uma homenagem aos 30 anos do Sindicato das Enti-
dades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo – SEMESP. Quero 
parabenizá-los pelo painel de exposição que se en-
contra no caminho para os gabinetes da Câmara dos 
Deputados.

Aproveito para parabenizar os Professores Ga-
briel, Hermes, Paulo Gomes Cardim, Abib Cury, Carbo-
nari e todos aqueles que comandam esse importante 
segmento da educação no País, responsável por quase 
70% das vagas oferecidas no ensino superior.

A reforma universitária é importante, é um marco 
regulatório. Precisamos do apoio de todos: das univer-
sidades federais, estaduais, filantrópicas e privadas; do 
Governo; dos Deputados, enfim, da base do Governo, 
para que possamos efetuar um trabalho condizente 
com a necessidade e a exigência que a educação de 
nível superior no Brasil exige.

A questão da autonomia universitária é impor-
tante e também será levada em conta.

Registro os meus parabéns aos mantenedores 
de todo o Brasil, especialmente do interior de São 
Paulo.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, amanhã, na Co-
missão da Amazônia, ocorrerá audiência pública com 
a presença de representantes do Ministério da Inte-
gração Nacional, Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República e Casa Civil para tratar 
dos planos de desenvolvimento regional na região 
amazônica.

Hoje, na região amazônica estão ocorrendo vá-
rias obras estruturantes: Complexo do Rio Madeira, 
Hidrelétrica de Belo Monte, linha de transmissão Be-
lém-Manaus; BR-319; transformação da BR-364 numa 
rodovia internacional. Tudo isso tem grande potencial 
de impacto na economia local. Esse impacto poderá 
ser positivo, mas poderá causar grandes transtornos.

Para pensar esse modelo, para articular as ações 
de Governo, em âmbitos federal, estadual e municipal, 
busca-se dialogar e construir planos de desenvolvi-
mento regional que visem mitigar os efeitos negativos 
e potencializar os investimentos positivos que irão 
ocorrer com as obras estruturantes.

Reputo essa audiência pública como importante, 
pois pode dar condição de haver um paradigma para 
permitir ao Estado brasileiro pensar a Amazônia a par-
tir de uma visão integrada, articulada e sustentável de 
desenvolvimento.

O modelo agrícola adotado no passado, que vem 
derrubando floresta, o impacto das obras estruturantes, 
que também causam impactos ambientais profundos e 
sociais, como a migração de populações inteiras, tudo 
isso precisa ser mais bem olhado.

Fica o convite a todos os membros da Comissão 
da Amazônia, principalmente a todos os pares aqui pre-
sentes, para participarem e debaterem profundamente 
o modelo de plano de desenvolvimento, em face das 
obras estruturantes que ocorrem neste exato momento 
na região amazônica.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Michel Temer, tínhamos a 
previsão de voltar a apreciar a PEC nº 524. Quero ex-
plicitar que, atendendo à ponderação dos Deputados 
Luiz Carreira e José Carlos Machado, da Oposição, 
estamos construindo uma alternativa para a matéria 
ser votada na próxima semana.

Essa emenda constitucional é extremamente 
importante. Todos nós, do Nordeste, sabemos do seu 
significado e da luta que tem sido levada para, por 
fim, se chegar a um acordo. Quero crer que estamos 
caminhando para uma saída negociada, que permitirá 
constituir este fundo constitucional, construído com a 
contribuição dos Parlamentares da Oposição do Nor-
deste, que têm tido uma dedicação especial.

Portanto, quero expressar para aqueles que espe-
ravam a votação desse texto hoje que nós, de acordo 
com conversas que tivemos com os Deputados Luiz 
Carreira e José Carlos Machado, da Bahia e Sergi-
pe, respectivamente, apreciaremos a PEC nº 524, 
tão importante para nós, nordestinos, e para o Rio 
São Francisco, na próxima semana, provavelmente 
na terça-feira.

Muito obrigado.
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O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho fazer um elogio ao trabalho político e 
técnico do Governo Lula no Ministério da Saúde, onde 
o Ministro José Gomes Temporão está demonstrando, 
juntamente com sua equipe, grande capacidade. 

Pela primeira vez, o mundo inteiro acompanha, on 
line, a evolução dessa gripe que surgiu recentemente 
e cujo nome mudou porque não era adequado. O Bra-
sil participa dessa iniciativa, pois dispõe de tecnologia 
para isso. As ações adotadas pelo Ministério da Saú-
de, de prevenção e de tratamento, são extremamente 
importantes e mostram a grande capacidade de ação 
deste Governo, principalmente do Ministro José Go-
mes Temporão.

Nas demais epidemias que hoje enfrentamos, a 
exemplo da dengue, bem como nos problemas com 
as enchentes, vemos a presença permanente, sem-
pre tranquila e abastecedora, do Ministério da Saúde 
junto aos Estados e Municípios. O órgão adota uma 
ação equilibrada e indistinta para todos os Municípios 
e Estados brasileiros, sem nenhum atropelamento e 
independentemente de quaisquer razões, muito me-
nos políticas.

Cumprimento, portanto, o Ministro José Gomes 
Temporão pela postura altamente técnica e politica-
mente equilibrada, que trouxe avanços extremamente 
importantes para o Brasil. Eu, especialmente, que sou 
médico, acompanho com muita alegria essa adminis-
tração absolutamente segura e tranquila na área da 
saúde, que repercute em todos nós, no Governo Lula 
e no Brasil. Sei que ainda temos algo a enfrentar, pois 
é preciso modificar as tabelas de pagamento, que em 
muito dificultam a assistência médica no Brasil.

Para concluir, cumprimento o Ministro José Go-
mes Temporão pela excelente gestão. O Brasil tem, na 
área da saúde, um grande representante. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
pedir a todos os membros do PMDB que venham ao 
plenário. Estamos em votação e precisamos da pre-
sença de todos.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho comuni-
car a V.Exa. e aos demais Deputados que estão acom-
panhando a discussão a respeito do FIES, no chamado 
Movimento FIES Justo, que estive hoje, mais uma vez, 
em contato com o Ministro Fernando Haddad. 

Estamos aguardando que chegue, ainda esta 
semana, o projeto do Governo Federal que deverá vir 
em regime de urgência constitucional e pretende ser 
uma alternativa para que possamos solucionar uma 
situação que hoje envolve 539 mil contratos em todo 
o País. São estudantes e famílias que buscaram finan-

ciamento por meio do FIES numa época em que não 
existia o PROUNI. Muitos desses estudantes estão 
concluindo seus cursos e, antes de ingressarem no 
mercado de trabalho, já são devedores, alguns deles 
de valores superiores a 100 mil reais. 

Veja V.Exa. que, naquele período, a Taxa SELIC 
chegou a 26,5% ao ano, enquanto o juro do FIES era 
9%. Hoje a SELIC está em 10,5%, mas os contratos 
antigos do FIES continuam com juro de 9%. Essa é 
somente uma de várias distorções. 

Os Deputados Pedro Wilson, de Goiás, Reginal-
do Lopes, de Minas Gerais, e Paulo Teixeira, de São 
Paulo, são mais alguns dos Parlamentares que estão 
se somando à luta do FIES Justo pela renegociação 
dessas dívidas. 

Esperamos que nesta semana o projeto che-
gue à Casa, para que, a partir da semana que vem, o 
Congresso Nacional assuma a discussão da matéria 
e encontre uma solução para todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Depu-
tados, deixem-me fazer uma ponderação ao Plenário, 
porque algo me está angustiando. V.Exas. veem que 
está demorando para dar quorum, e tínhamos um 
quorum expressivo no painel. 

O Deputado Sarney Filho ligou-me de São Paulo, 
diante de uma situação dramática, para pedir que deixe-
mos pelo menos o PLP nº 12, que será o primeiro item 
da pauta de terça-feira. Não podemos cometer essa 
indelicadeza com o Líder Sarney Filho, que é o autor 
da matéria e tem suas posições em relação a ela. 

De modo que vou retirar o PLP nº 12 e vou colocá-
lo como primeiro item da pauta de terça-feira. 

Com isso, vamos recuperar o painel. Está 
bem?(Pausa.) 

Está feito. Então, vamos recuperar o painel.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, 2 militantes dos direitos hu-
manos estavam no voo 447 da Air France: a socióloga 
Ana Carolina Rodrigues, pesquisadora da ONG Viva 
Rio, que atuava no projeto Crianças e Jovens em Vio-
lência Armada Organizada, junto às comunidades do 
Salgueiro e de Jardim Catarina, no Rio de Janeiro; e 
Pablo Dreyfus, cientista político e pesquisador da ONG 
Viva Rio, um dos maiores especialistas internacionais 
em controle de armas de fogo. 

Venho , portanto, expressar minhas condolências 
à ONG Viva Rio e aos familiares desses 2 defensores 
dos direitos humanos.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero reportar-me à exclusão 
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de Goiânia como cidade-sede da Copa do Mundo de 
2014. O fim do sonho de sediarmos os jogos do maior 
campeonato do mundo é fruto da falta de infraestrutura 
e competência política do Governo de Goiás. 

As estruturas do Governo ficaram devendo mais 
empenho a essa meta. Aliás, muita coisa faltou para o 
fortalecimento de uma boa articulação. Quando foram 
confirmados os jogos no Brasil, participei de um ato em 
prol da candidatura de Goiânia. Na ocasião, alertei os 
setores envolvidos para o fato de que atitudes eficazes 
deveriam ser tomadas para permanecermos na luta. 

Um dos grandes impasses sobre que alertei, e 
até usei a tribuna da Câmara dos Deputados, foi a 
paralisação das obras do Aeroporto Santa Genoveva, 
desde 2007. Hoje parece mais um canteiro de obras 
que nunca tem fim. Na ocasião, cobrei solução urgente 
para a situação, mas nada foi realizado. O fato é que 
Goiânia carece de um aeroporto que se enquadre nos 
padrões internacionais no tocante à fluidez, seguran-
ça e eficiência.

A falta de estratégica de marketing, aliada às 
pressões políticas foi outro ponto crítico do Governo 
Estadual. Diversas candidatas a cidade-sede usaram 
suas belezas naturais para sair na frente e manter sua 
candidatura. Goiânia não. A Capital do Estado de Goi-
ás se prendeu apenas à própria cidade e se esqueceu 
das cidades próximas que ostentam belezas naturais 
de caráter ímpar. São cidades que compõem biosfera 
do cerrado, como Alto Paraíso, porta de entrada para 
a Chapada dos Veadeiros, mas não foram lembradas. 
Pirenopólis e Caldas Novas, cidades de grande porte 
turístico, não foram citadas na sustentação da candi-
datura. Esses locais movimentam um turismo invejável. 
Essa última possui o maior manancial hidrotermal do 
mundo. Águas que chegam a até 51ºC e uma completa 
infraestrutura, ao pé da Serra de Caldas, movimentam 
a maior rede hoteleira do Centro-Oeste brasileiro. 

Apesar de todos esses erros primários de proje-
ção do Governo, existiram pessoas capacitadas que 
lutaram até o fim para a defesa da cidade. Entre elas 
destaco o presidente do Comitê Goiânia na Copa de 
2014, ao qual parabenizo pela sua bravura e pelo seu 
empenho. A lentidão do Governo esbarrava nos sonhos 
de todos os goianos. A demora para a entrega do pro-
jeto final de revitalização do estádio Serra Dourada, 
que foi concluído 15 dias antes do anúncio, ilustra o 
cenário do descaso.

Destaco ainda que cidades que estavam pratica-
mente selecionadas para sediar a Copa de 2014 não 
subestimaram as outras candidatas e injetaram grandes 
investimentos para a sustentação de sua candidatura. 
Outras que estavam na disputa não fizeram diferente. 
Já Goiânia fez.

O Estado de Mato Grosso, por exemplo, que 
sustentava a candidatura da cidade de Cuiabá como 
sede, agiu com determinação, diferentemente de Goi-
ás. O Governador Blairo Maggi fez excelente trabalho, 
instalou um Cômite Pró-Copa, criou um Fundo que já 
conta com milhões para investimentos e pretende, até 
2012, alocar recursos na ordem de 1 bilhão de reais 
em projetos de infraestrutura que atendam às exigên-
cias da FIFA. O total de investimentos previstos para 
a Copa de 2014 será entre 8 bilhões e 16 bilhões de 
reais, somando recursos dos Governos Federal, Es-
taduais e Municipais e da iniciativa privada. 

Outro Estado que se destacou na defesa de sua 
candidatura foi o Rio Grande do Norte, sob o coman-
do da Governadora Wilma de Faria. O Rio Grande do 
Norte, em pouco tempo, mostrou sua força política e 
conseguiu investimentos relevantes de empresas e 
órgãos do Governo para a realização de projetos de 
obras de infraestrutura. Já o Governo de Goiás não se 
preocupou em tomar essas atitudes, e, infelizmente, o 
resultado foi funesto.

A exclusão de Goiânia não se explica por estar 
muito perto da cidade de Brasília. Uma explicação 
pífia, que se camufla no mal desempenho do Gover-
no de Goiás. Se analisarmos a distância das cidades 
escolhidas pela FIFA, observaremos que de Natal a 
Recife a distância é de 297 quilômetros. Ou seja, há 
uma diferença desprezível em relação à distancia de 
Brasília a Goiânia, que é de 220 quilômetros. Faltou 
uma explicação mais justa. Trata-se de um Governo 
mal preparado. 

Outro ponto que destaco foi a falta de interesse 
do presidente do Banco Central e Ministro goiano do 
Governo Lula, Henrique Meirelles, que sequer ajudou 
nessa luta por Goiânia. O homem ligado ao dinheiro 
nada fez pela cidade. 

O fim do sonho de sediar a Copa fez com que a 
Capital goiana e outras cidades próximas perdessem 
a grande oportunidade de projetar-se ainda mais no 
cenário internacional, perdessem investimentos em 
infraestrutura na cidade, perdessem uma grande atu-
ação no turismo. Enfim, foi uma perda para todos os 
cidadãos goianos, que se mobilizaram e foram às ruas 
à espera de um resultado positivo. O povo de Goiás 
merecia esse presente.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nobres colegas Parlamentares, no 
último dia 24 de março, vim a esta tribuna para falar 
do descaso do Prefeito do Recife com o problema do 
lixo nas ruas da cidade. Passados mais de 2 meses, 
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o problema continua. Recife está vivendo seus dias 
de Londres brasileira. Não a Londres de hoje, mas a 
Londres de 1858, a época em que o Tâmisa ficou co-
nhecido na história como “O Grande Fedor”, tamanha 
a quantidade dejetos acumulados no rio.

A Prefeitura do Recife deveria investir mais no 
serviço de limpeza, aumentando a frota e tratando esse 
serviço como prioridade. A Qualix, empresa respon-
sável pela coleta de lixo na cidade, recebe 5 milhões 
de reais por mês para recolher 75% do lixo recifense, 
mas ao que parece 2009 será o ano em que o lixo en-
cobrirá o Recife.

Se a empresa encarregada da coleta não dispõe 
de condições para percorrer o município, não deveria 
ter participado da licitação, nem mesmo ser cogitada 
a ideia de uma renovação do contrato.

Sr. Presidente, nobres pares, o problema da co-
leta do lixo, assim como o da manutenção das ruas, 
surge como mais um descaso e falta de organização 
da Prefeitura, que apenas desejava angariar mais re-
cursos para os cofres públicos e gastá-los de forma 
descontrolada. 

Contra esses fatos não existem argumentos. Pro-
vidências precisam ser tomadas com urgência para 
resolver o problema da coleta do lixo no Recife.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, cidadãos do Brasil que nos estão vendo ou 
ouvindo pelos meios de comunicação da Câmara dos 
Deputados, tenho muita atenção com o povo goiano, 
a quem represento com satisfação nesta Casa, e me 
preocupo verdadeiramente com todos os aspectos da 
vida cotidiana de todos.

Um dos pontos nos quais temos trabalhado, junto 
à saúde, à educação, ao emprego e à infraestrutura, é 
a segurança. Altos teem sido os índices de violência 
registrados. Isso não é aceitável. 

Ontem, juntamente com o Prefeito de Aparecida 
de Goiânia, estive no Ministério da Justiça para pedir 
a inclusão daquele município no Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, 
que tem reduzido drasticamente a violência nos locais 
onde foi implementado.

O programa, por acomodar ações de cunho so-
cial e de segurança pública, neste ano obteve um sal-
do de 2.182 propostas inscritas, 31% a mais que no 
ano passado. 

É preciso que os Governos Federal, Estaduais 
e Municipais ajam no combate à violência e contra o 
avanço da criminalidade mas, além disso, a sociedade 
como um todo precisa comprometer-se com o tema. A 
educação começa em casa.

Aparecida de Goiânia tem cerca de 500 mil ha-
bitantes e a criminalidade está aumentando. Não po-
demos conviver pacificamente com isso. É necessá-
rio lutar por uma vida tranquila e por uma juventude 
sem vícios.

Aparecida de Goiânia tem dados suficientes para 
ser contemplada pelo programa. Os convênios têm du-
ração de 2 anos e a previsão de liberação dos recur-
sos é no início de julho. Caso consiga ser englobada 
no projeto, Aparecida receberá ações que já fazem a 
diferença no País, como, por exemplo, a mudança da 
realidade de bairros considerados violentos em mui-
tas cidades. 

A iniciativa, além de trazer pessoas especializadas 
para orientar as comunidades sobre como procurar a 
Justiça e como resolver conflitos, estimula e envolve a 
participação popular. São os próprios moradores que 
atuam na prevenção da violência.

O interesse e participação dos governantes é 
a principal arma contra a violência, pois é totalmente 
impossível à humanidade continuar a conviver com o 
medo, sob a ameaça de perder os bens que compra-
mos com tanto sacrifício e, pior, perder nossas vidas 
ou a de nossos amigos e parentes para a violência.

Nós, cidadãos, precisamos exigir uma vida se-
gura e sem o fantasma da tristeza rondando os lares, 
como se fosse uma epidemia sem controle.

Nós sabemos por onde começar. O Governo 
nos presenteou com programas como o PRONASCI, 
o Prefeito Maguito está preocupado com seu municí-
pio e eu, como seu Deputado Federal, vou continuar 
na batalha para que o nosso Estado de Goiás livre-se 
da criminalidade.

Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho hoje a esta tribuna para divulgar um 
evento de suma importância para os jovens da cidade de 
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro: a competição 
anual dos Jogos Jurídicos Estaduais, que acontecerá 
no período de 11 a 14 de junho de 2009. Assim, peço 
que deixe registrado nos Anais desta Casa.

Segundo a organização, os jogos fazem parte 
da Liga Jurídica Estadual, que tem estatuto aprovado, 
e trará boa movimentação turística para a cidade na 
semana da competição. Os jogos serão realizados no 
complexo esportivo do município.

Senhores, esses jogos foram realizados pela pri-
meira vez em Volta Redonda em 1998. Dessa forma, 
consideram a cidade com a estrutura necessária para 
repetir o torneio universitário da Liga Jurídica.

Sr. Presidente, vale destacar que esse município 
não só tem estrutura para a realização desse evento 
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como também pontos turísticos, como as áreas de 
preservação ambiental que guardam uma porção da 
floresta da Serra do Mar e a presença de monumentos 
históricos que fazem parte da memória da cidade.

Concluo este discurso parabenizando o município 
pela realização deste evento de tão grande importância 
para os jovens promissores de nosso País.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, este é o pronunciamento que proferi 
no dia 20 de maio de 2009, durante a solenidade de 
posse da nova Coordenação da Bancada Feminina na 
Câmara dos Deputados:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
companheiras de caminhada e de lutas em defesa dos 
direitos da mulher, inicio com um verso da poetisa Cora 
Coralina, que diz:

“O que vale na vida não é o ponto de 
partida e sim a caminhada. Caminhando e 
semeando, no fim terás o que colher.

Esse verso é um espelho fiel do longo e difícil 
caminho percorrido por diversas mulheres Parlamen-
tares no Brasil, desde 1934, com Carlota Pereira de 
Queirós, a primeira Deputada eleita em nosso País, 
até os dias de hoje, quando nós, mulheres, ocupamos 
45 cadeiras da Câmara dos Deputados e 10 do Se-
nado Federal.

Somos ainda poucas, é verdade. Porém, o pouco 
que somos já significa avanço considerável, fruto de 
conquistas arrancadas a cada batalha árdua, eleição 
após eleição, mandato após mandato, pois, afinal, as 
mulheres só conseguiram votar e serem votadas no 
Brasil 45 anos após a proclamação da República.

A luta contra a mais antiga forma de discrimina-
ção de que a humanidade tem notícia atravessa milê-
nios. O século XX, no entanto, foi o século da mulher. 
Obtivemos vitórias no mundo inteiro e no Brasil, espe-
cialmente, conquistamos a cidadania, direito à profis-
sionalização e, agora, espaço concreto nas estruturas 
de poder, com a Secretaria Nacional dos Direitos da 
Mulher e congêneres nos Estados.

A legislação no Brasil, fruto da luta do movimento 
social e desta insistente e autêntica bancada, é abran-
gente. No entanto, faltam meios para se fazer cumpri-la 
integralmente, reflexos de insuficientes destinações de 
recursos nas peças orçamentárias. Hoje, premido pele 
crise, o Governo aponta um contingenciamento sobre 
a SNDM, que ameaça com a descontinuidade muitas 
políticas públicas caras às brasileiras.

Por estas e por outras razões é que, na América 
do Sul, o Brasil é o penúltimo colocado no ranking que 
mede a participação feminina nas Câmaras Federais, 
com apenas 9% de mulheres. A Argentina é o país 
que lidera o levantamento da União Inter-Parlamentar, 
com 40% dos assentos nas Câmaras ocupados por 
mulheres.

O ranking sobre a participação das mulheres nos 
Parlamentos em 192 países do mundo situa o Brasil 
em 146º lugar, atrás da média dos países árabes, sa-
bidamente restritivos em relação à participação das 
mulheres em instâncias de poder.

O quadro das últimas eleições municipais não 
contribui para mudar esse cenário. Do total de 5.530 
Prefeitos e Prefeitas eleitos em 2008, apenas 506 
(9,1%) são mulheres. E dos 52.006 Vereadores e Ve-
readoras eleitos em 2008, apenas 6.508 (12,5%) são 
mulheres.

Na Administração Pública, embora as mulheres 
sejam 52,14% dos servidores, estão representadas 
em maior concentração em cargos de menor hierar-
quia funcional. Na medida em que se avança para os 
cargos de maior hierarquia, o número de mulheres 
decresce significativamente. No Poder Judiciário, até 
2000, não havia nenhuma mulher na composição dos 
tribunais superiores. Hoje, duas mulheres fazem parte 
do STF e seis mulheres estão do STJ.

No Brasil, segundo estudo do IPEA/SEADE, de 
cada 10 cargos executivos existentes nas grandes em-
presas, apenas um é ocupado por mulheres. No nível de 
gerência, 2 cargos são das mulheres e 8 dos homens. 
Nas chefias, as mulheres são 3 e os homens, 7.

Pesquisa recentemente realizada por uma insti-
tuição ligada ao PNUD, em parceria com o Governo 
brasileiro, aponta a desigualdade salarial entre homens 
e mulheres como uma das causas determinantes da 
pobreza na América Latina. De acordo com os dados 
obtidos, se os 2 gêneros tivessem seus salários equi-
parados, a proporção de pobres no Brasil cairia 20%. E 
fácil concordarmos com essa afirmação se considerar-
mos que as mulheres representam 70% da população 
mundial em situação de miséria absoluta.

É fato que as conquistas femininas foram extre-
mamente significativas em todo o mundo nos últimos 
100 anos, mas ainda há muito que revolucionar. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, somente em 29 de janeiro 
deste ano o Presidente Barack Obama assinou uma lei 
(a primeira do seu mandato) que proíbe a discriminação 
salarial contra as mulheres. Em média, as americanas 
continuam recebendo salários 23% menores que os 
pagos aos homens, pelas mesmas funções.

A crise agudiza esta estatística: as mulheres vão 
continuar a ser mais afetadas pelo desemprego neste 
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ano de 2009. Mas, nas economias desenvolvidas, em 
que se incluem os países da União Europeia, os ho-
mens serão os mais atingidos pela crise.

A crise econômica global vai afetar homens e 
mulheres no que toca ao desemprego. Mas as mulhe-
res vão ser mais atingidas porque, regra geral, têm 
empregos mais vulneráveis, com piores condições de 
trabalho, menos produtivos e, consequentemente, com 
salários mais baixos. Esta base da pirâmide social é 
povoada por mulheres, pobres e negras em maioria. 
São alguns dos dados revelados num Relatório da 
Organização Internacional do Trabalho sobre as Ten-
dências de Emprego Feminino em 2009, na véspera 
do Dia Internacional da Mulher.

A própria ONU, através do Fundo de Desen-
volvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNI-
FEM), embora reconheça que o Brasil fez progressos 
significativos, como a criação da Lei Maria da Penha, 
considera que o País está muito atrasado em relação 
a outros países do mundo quanto à representação fe-
minina nos espaços de poder.

Os dados nos mostram que os desafios são mui-
tos e que nós, mulheres, precisamos manter nossa uni-
dade e nossa determinação em defesa de propostas 
ousadas que corrijam as enormes desigualdades que 
perduram há séculos no Brasil.

Tenho o compromisso de articular o trabalho da 
bancada feminina com amplitude, com respeito à plu-
ralidade partidária, política e ideológica desta nossa 
bancada. Em nosso caso, a diferença nos fortalece. 
Somos, sim, um mosaico de cores que vibra numa 
mesma direção: os direitos da mulher.

A discussão de gênero terá que transitar em to-
dos os grandes temas em pauta, seja a crise econô-
mica, a reforma política, as mudanças no Código Civil 
ou qualquer outro tema no qual possamos conquistar 
avanços. Faremos isto articuladas com o movimento 
social, que nos ajudará a amplificar nossas poucas 
vozes para a sociedade e nos retroalimentará do sen-
timento das ruas.

A criação da Procuradoria Especial da Mulher, 
concebida pelo atual e solidário Presidente Michel 
Temer, destinada a receber e encaminhar aos órgãos 
competentes as denúncias de violência e discrimina-
ção contra as mulheres, e a votação da PEC nº 590, 
de 2006, da Deputada Luíza Erundina, que assegura 
a representação da mulher na Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados, são questões que nos unificam 
e que estamos prestes a conquistar.

Apesar de termos dispositivos legais como as 
Leis 9.100, de 1995, e 9.504, de 1997, que tratam da 
política de cotas, na prática, são preceitos ignorados 
pelas agremiações partidárias que precisamos resgatar 

com ação unificada e firme nas decisões da reforma 
política que se anuncia.

Queremos, ainda, conquistar nesta Casa estru-
tura física e funcional para dinamizar e dar visibilidade 
ao trabalho da Bancada Feminina.

Agradeço às companheiras Deputadas pela con-
fiança com que me honraram na escolha para a Coor-
denação da Bancada Feminina e saúdo a Deputada 
Sandra Rosado, parabenizando-a pelo exemplar de-
sempenho que teve a frente desta coordenação.

O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, demais presentes, caros telespec-
tadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, 
em tempos de crise financeira, toda informação se faz 
ainda mais necessária, no sentido de deixar o brasi-
leiro consciente do que pode ser feito para atenuar 
os problemas relacionados à falta de condições para 
quitar débitos.

Na condição de Vice-Presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor, devo alertar o cidadão para o 
fato de que renegociar dívidas é sempre uma tarefa 
muito difícil. Daí a necessidade de orientação segura 
para realizar isso sem sofrer problemas de juros altos 
e não ter o nome na lista de devedores. Vamos à se-
quência de procedimentos: 

1º) Procurar o credor, assim que perceber 
que não poderá continuar pagando a dívida, 
evitando, assim, que ela cresça.

2º) O devedor pode solicitar o históri-
co da dívida como demonstrativo para saber 
exatamente o que está sendo cobrado, como 
juros de mora, multas e atraso, enfim, receber 
todas essas informações.

3º) O consumidor deve negociar as par-
celas mensais e jamais assumir valor que não 
possa pagar. Se preciso, deve negociar prazos 
maiores e juros menores para o pagamento 
desta dívida.

4º) No momento de negociar a dívida, o 
consumidor deve evitar intermediários. Essas 
empresas que limpam o nome e realizam co-
branças ganham um percentual sobre o valor 
recebido e têm interesse de cobrar o máximo 
possível do consumidor. Nesse caso, se não 
chegar ao valor que você pode pagar, você tem 
a opção de deixar protestar a cobrança. Mas 
é preciso ver a relação custo-benefício dessa 
atitude. Com isso, o valor que você pagará é 
o da dívida mais as despesas de cartório do 
protesto de título, sem juro algum.

5º) O consumidor deve solicitar o estorno 
dos juros e multas excessivas. De acordo com 
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o Código de Defesa do Consumidor, a multa 
limitada para a cobrança de atraso é de 2% 
ao mês. Porém, lojas e financeiras chegam a 
cobrar – pasmem! – até 20% ao mês. 

6º) Ao realizar um parcelamento, o con-
sumidor deve pedir juros menores. Alguns cre-
dores chegam a renegociar as parcelas das 
dívidas sem juros, com o objetivo de receber, 
pura e simplesmente, o valor principal.

7º) Após pagar a dívida e cumprir o acor-
do com o credor, o nome do consumidor deve 
ser retirado dos cadastros e listas de restrição 
ao crédito.

8º) Se o credor não retirar a restrição do 
consumidor da lista negra de devedores, co-
brar juros excessivos e se recusar a negociar 
o débito, o devedor deve procurar um órgão 
de defesa do consumidor de sua cidade e re-
gistrar uma reclamação ou ir diretamente à 
Justiça para resolver essa questão.

Adote, portanto, um posicionamento diante da 
dívida, não deixando que ela tome proporções ainda 
maiores.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 

Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 15

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26831 

Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 17

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 

Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 49

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
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Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
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Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
José Edmar PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 

Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
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Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 29

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 443 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero re-
gistrar que essa é uma mera homenagem ao Deputado 
Sarney Filho. Vejo que o PLP nº 12/2003 tem ampla 
maioria na Casa, de modo que, na terça-feira, volto a 
dizer, será o primeiro item da pauta. 

Nós votaremos essa matéria na terça-feira.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tentei 
falar antes de V.Exa. recuperar o painel. Acho corre-
tíssimo a atitude de V.Exa., a quem parabenizo pela 
sensibilidade ao pedido do Deputado Sarney Filho. 

Mas, como vamos votar uma PEC, não teria pro-
blema manter o painel anterior, até para sabermos 
quantos Deputados estão presentes. Eu, por exemplo, 
quero aprovar a PEC nº da DRU, mas ela somente 
pode ser apreciada se houver número expressivo de 
Deputados, senão poderemos ter uma surpresa nega-
tiva, que não desejamos. 

Então, mesmo que esteja na pauta, seria impor-
tante fazermos... Eu vou fazer com os Líderes...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se me 
permite, Líder, podemos votar o projeto sobre o Plano 
Nacional de Viação, do ex-Deputado e hoje Senador 
Eliseu Resende e, quem sabe, se houver verificação, 
teremos um quadro aqui a ser examinado nessa ve-
rificação. 

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Eu preferiria 
que fosse votado o outro. Temos 2 urgências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Duas ur-
gências.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Preferiria que 
se votasse o outro com verificação, mesmo porque 
ainda estou costurando um acordo. 

A bancada do PT é contrária à urgência do pro-
jeto que altera o Plano de Viação. Então, estou tentan-
do costurar um acordo para aprovarmos a urgência, 
atendendo a um pedido de V.Exa.

Mas não vamos discutir o mérito do projeto 
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar a urgência do projeto de lei que cria a PREVIC 
e PREVICPPREV V.Exa pede votação nominal. Está 
bom assim?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Está bom.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, por 
favor. Nós já alteramos a pauta por causa de um te-
lefonema; já alteramos a pauta porque não haverá 
quorum; já alteramos a pauta porque o Líder do PT 
não quer votar a primeira urgência. Dessa maneira, o 
Democratas também não vai querer votar a segunda 
urgência, Sr. Presidente. Está bem?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem. 
Então, está bem.

A decisão foi da Presidência. Agora os Srs. Lí-
deres sofrem as consequências da decisão da Pre-
sidência. 

Retirei o PLP nº 12/03 convictamente e o estou 
colocando na pauta de terça-feira, com a certeza de 
que vamos votá-lo em primeiro lugar.

E agora, então, já que há discordância – pensei 
que houvesse concordância em relação a isso –, va-
mos votar a pauta. Vamos votar a PEC nº da DRU em 
primeiro lugar. Apenas coloquei a questão da aferição 
do quorum porque pensei que houvesse convergência. 
Como há divergência, vai entrar a PEC nº da DRU. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa requerimento para prorrogação de prazo de 
apresentação de emendas por mais 5 sessões à PEC 
nº 28/2007, que trata da criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas. 

REQUERIMENTO Nº 4.862, DE 2009

Ofício nº 294/GAB/2009

Brasília, 25 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Assunto: Prorrogação de prazo de apresentação de 
emendas por mais cinco sessões a PEC nº 28/2007 
que trata da criação do Conselho Nacional dos Tribu-
nais de Contas

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a prorrogação do 

prazo de apresentação de emendas por mais cinco 
sessões a PEC nº 28/2007, a contar desta data, 25 
de maio do corrente.
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Aproveito a oportunidade para colocar-me a dispo-
sição externando consideração e apreço. – Vicentinho 
Alves, Deputado Federal, PR-TO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas. 
estão de acordo? Podemos votar essa matéria? O 
requerimento quer prorrogar por 5 sessões, apenas 
para apresentação de emendas. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 

único.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 277-B, DE 2008 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 277-B, 
de 2008, que acrescenta § 3º ao art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para reduzir, anualmente, a partir 
do exercício de 2009, o percentual da Des-
vinculação de Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata 
o art. 212 da Constituição Federal; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilida-
de desta e das de nºs 538/06, 577/06, 47/07, 
267/08 e 416/01, apensadas (Relator: Dep. 
Tadeu Filippelli); e da Comissão Especial 
pela aprovação desta, e das de nºs 538/06 
e 267/08, apensadas, com substitutivo, e 
pela rejeição das de nºs 416/01, 577/06 e 
47/07, apensadas (Relator: Dep. Rogério 
Marinho).

Tendo apensada a PEC nº 416/01 
(538/06, 577/06, 47/07 e 267/08).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos.

Para falar contra a matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vamos começar a Ordem do 
Dia da sessão extraordinária com a PEC? Eu entendi 
que começaríamos votando as urgências. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas houve 
divergência. A urgência não está na pauta, está extra-
pauta. Como não houve convergência, sou obrigado a 
começar pela PEC nº da DRU. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora os 

Srs. Líderes tratem de convocar os Deputados, ainda 
estejam em suas casas, para virem votar. Afinal, trata-
se de proposta de emenda à Constituição.

Anunciei inúmeras vezes que votaríamos propos-
tas de emenda à Constituição, não apenas uma. Peço 
aos Srs. Líderes que convoquem os Srs. Deputados a 
virem ao plenário.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
o Deputado Paulo Rubem iniciar a discussão, apro-
veitando a resposta de V.Exa., comunico aos Parla-
mentares da bancada do PT, em nome do Líder, que 
fiquem no plenário, fiquem na Casa, atentos, porque, 
no caso de votação da PEC nº da DRU, que é muito 
importante para a área da educação, deveremos ter 
308 votos, um quorum alto. Portanto, comunico aos 
Parlamentares do PT que permaneçam no plenário 
ou, no máximo, em seus gabinetes, mobilizados para 
virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há 456 
Deputados na Casa.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, mais uma vez, atendendo ao apelo de 
V.Exa., essa é uma importante votação da PEC nº da 
DRU sobre recursos para a educação. Todos os Minis-
tros e nós, Líderes, fizemos um apelo a V.Exa. para 
a importância dessa PEC. São 308 votos, portanto, 
fundamentais. 

Sr. Presidente, faço um apelo a todos os Par-
lamentares do PMDB que estiverem nos gabinetes 
para que se dirijam ao plenário a fim de que possa-
mos votar rapidamente essa matéria, que é da nossa 
responsabilidade.

É o apelo que faço à bancada do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para recuperar o de-
bate que fizemos na Comissão Especial que analisou 
o parecer do Deputado Rogério Marinho.
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É evidente que, a partir de uma observação mais 
genérica, este Plenário deverá votar por unanimidade 
o parecer aqui apresentado, mas certamente estare-
mos perdendo a oportunidade de recuperar um atraso 
histórico de pelo menos 21 anos de falta de compro-
misso do Estado brasileiro com o financiamento da 
educação.

Quero começar por uma consequência da Cons-
tituição de 1988. O Congresso Nacional aprovou, em 
2001, o Plano Nacional de Educação, que previa ele-
vação progressiva dos recursos a serem aplicados 
na educação pela União, pelos Estados e pelos Mu-
nicípios, na ordem de 0,5% ao ano. Se estivéssemos 
mantido aquela norma aprovada no Plano Nacional 
de Educação, não estaríamos hoje com 4,4% do PIB 
aplicados em educação, mas já estaríamos com 7% 
do PIB da União, dos Estados e dos Municípios apli-
cados na educação.

Qual foi a ponderação que defendemos na dis-
cussão do parecer do Deputado Rogério Marinho? 
Ao inserir o inciso VI no art. 214, o Deputado simples-
mente propõe que os recursos a serem aplicados na 
educação sejam genericamente vinculados ao Produto 
Interno Bruto, e uma lei posterior definiria o percentual 
de vinculação ano após ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda es-
tão quentes na nossa memória os relatórios do último 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que reve-
lou situação de calamidade no tocante ao desempenho 
das escolas públicas no País.

Lembro que, na última semana, o Ministério da 
Educação apresentou o segundo relatório, que mostra a 
situação de calamidade no quantitativo de professores 
da educação básica sem a formação adequada.

Não vejo razão alguma para que, ao aprovarmos 
essa PEC, já não escrevamos no inciso VI do art. 214 
a mesma variação percentual que fora aprovada pelo 
Congresso em 2001, lamentavelmente vetada pelo ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Quero concluir dizendo que não há restrição fis-
cal, meu caro Relator, Deputado Rogério Marinho, para 
que aprovemos nessa PEC nº o aumento progressivo, 
à razão de meio por cento do PIB, para que, nos pró-
ximos 6 anos, cheguemos a 7% do PIB.

Pergunto-me por que há tamanha disparidade, 
quando se trata de financiar educação, e essa dis-
paridade não acontece quando se trata de promover 
renúncia fiscal para o capital industrial, para o setor 
financeiro.

Lembro aqui – e gostaria muito que as Sras. e os 
Srs. Deputados compartilhassem conosco essa pre-
ocupação – que o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA publicou no ano passado um comu-

nicado singular que deveria servir de referência para 
melhorarmos o parecer que está hoje em discussão. 
Em 7 anos, o nosso País pagou 1 trilhão e 267 bilhões 
de reais de juros da dívida pública. Para quem? Para 
os sem-escola, para os sem-terra, para os sem-teto, 
para os sem-emprego? Em 7 anos, Srs. Deputados, 
repito, gastamos 1 trilhão e 267 bilhões de reais com 
juros da dívida pública, e só tivemos a capacidade de 
aplicar na educação 149 bilhões de reais. Ou seja, o 
Brasil não é uma República que prioriza a educação 
para a cidadania, para a formação profissional e para 
o trabalho. O nosso País continua sendo uma Repú-
blica que prioriza retirar da sociedade uma alta carga 
tributária e transferir para a elite financeira que vive da 
renda da dívida pública.

Encerro, portanto, destacando que, embora este 
Plenário possa aprová-la, essa é uma PEC nº conser-
vadora. Este parecer – e disse isso democraticamente 
ao Deputado Rogério Marinho – é conservador do ponto 
de vista da capacidade fiscal do Estado brasileiro para 
aumentar o financiamento da educação.

Não adianta nada colocarmos no inciso VI do art. 
214 que os recursos para a educação serão um per-
centual do PIB. Qual o percentual? Se, daqui a 2 anos, 
diante de uma nova crise fiscal ou diante de uma nova 
pressão dos credores da dívida, exigindo juros mais 
altos e prazos mais curtos para o refinanciamento da 
dívida, qual será o percentual do PIB a ser definido em 
lei ordinária, à luz do texto dessa proposta de emenda 
à Constituição? Deixo, portanto, esse alerta e a defesa 
de uma mudança neste parecer.

O SR. WILSON PICLER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT con-
voca todos os seus Deputados para que compareçam 
ao plenário para votar a DRU.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – O Brasil evidentemente precisa 
investir muitos recursos em educação. Todos aque-
les que falam a respeito dos vários problemas que o 
Brasil tem apontam como uma das soluções, um dos 
caminhos, o investimento na educação. Ao longo do 
tempo, como havia poucos recursos para a educação, 
vincularam-se recursos federais, estaduais e municipais 
para a educação. Os recursos federais foram vinculados 
em 18% da receita tributária. Mas a partir da chama-
da DRU – Desvinculação de Receitas da União e de 
outros mecanismos anteriores, acabou-se tirando um 
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percentual desse bolo que iria para a educação. Como 
a DRU desvincula 20% de todo o Orçamento, e em 
educação se teria que investir 18% da receita, acaba-
se retirando 3,6% – resultado da aplicação dos 20% da 
DRU sobre os 18% da receita aplicados em educação 
–, do montante que deveria ir para a educação, e esse 
recurso é destinado para outras áreas.

Esta proposta visa alterar isso, tirar os recursos 
da educação da chamada Desvinculação de Recei-
tas da União. A proposta dispõe sobre a ideia de que 
a partir de 2009 vão ser desvinculados apenas 10%; 
em 2010, 5%; e, a partir de 2011, não há nenhuma 
desvinculação. Não há ninguém aqui, imagino, que 
possa ser contrário à ideia de que são necessários 
mais recursos públicos para investir na educação. É 
uma forma de prioridade. É uma forma de se retornar a 
política, discutir a política. O que é prioritário, que área 
precisa de mais dinheiro, onde os Governos precisam 
atuar. Sem dúvida nenhuma, o Governo deve atuar 
nas áreas sociais e, fundamentalmente na educação, 
é necessário dinheiro. 

O estranho é que o Governo Federal não patroci-
nou essa proposta desde a arrancada. Apenas agora 
começa a patrociná-la, mas só vai desvincular tudo 
em 2011, quando teremos outro Governo no País, in-
dependentemente de quem seja, a não ser que pros-
perem essas ideias de disputa de terceiro mandato e 
eventualmente o atual Presidente da República ganhe 
a eleição. Vamos trabalhar para que isso não ocorra, 
porque o País tem de continuar na normalidade de-
mocrática.

O Governo apenas agora anuncia o apoio à essa 
proposta, repito. Nós, do PPS, vamos votar a favor, 
mas vamos fazer uma emenda aglutinativa, para que 
a proposta passe a valer a partir de agora. Se é para 
desvincular mesmo, é preciso desvincular desde já. Há 
uma carência enorme de recursos na educação. Todo 
o mundo aí pleiteia, pede mais recursos para garantir 
o piso salarial dos professores. É preciso mais recur-
sos para atender a educação infantil. É preciso mais 
recursos para atender as universidades públicas; as 
muitas que estão sendo criadas. Por isso, vamos defen-
der a tese de que isso seja feito desde já. Se podemos 
fazer em 2011, vamos fazer evidentemente desde já, 
porque é muito mais lógico, muito mais viável, muito 
mais interessante para a educação do Brasil. 

O PPS vai votar a favor. Já discutiu essa questão. 
Vai orientar a favor, votar a favor, mas pede o apoio 
à emenda aglutinativa que vamos apresentar, para 
que desde já esses recursos sejam destinados para 
a educação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, com a palavra o Líder Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entendemos que o debate sobre educação estar em 
pauta já é um avanço neste País.

Há hipocrisia contra a educação. Em todos os pa-
lanques se diz que ela é prioridade, e, depois, quando 
chega a hora do investimento público no setor, retiram-
se recursos. E aqui estou falando dos vetos presiden-
ciais do Governo Fernando Henrique Cardoso em 2001 
ao Plano Nacional de Educação, que elevava para 7% 
do PIB o gasto com o setor. Isso foi vetado. E demorou 
8 anos para se apreciar o veto.

Na semana retrasada, neste plenário, por incrível 
que pareça, esta Casa poderia tê-lo derrubado. O Pre-
sidente Lula tinha o compromisso de derrubar o veto 
nos primeiros 100 dias de governo – 7% do PIB. 

O Plano Nacional de Educação foi encabeçado 
por este Deputado, o plano da sociedade civil, em 
1998, ou seja, há 11 anos. Nós propúnhamos 10% 
do PIB para universalizar a educação básica no País, 
vale dizer a educação infantil, fundamental e média. 
Gastar-se-ia 10% do PIB. O Congresso aprovou 7%, 
foi vetado e nós não derrubamos o veto.

Agora, o parecer do Deputado Marinho propõe 
que reintroduzamos o aumento gradativo de 0,5% do 
PIB ao ano, talvez, no gasto público com a educação. 
E acabamos de passar pela experiência de poder der-
rubar o veto e ter a plenitude da Lei do Plano Nacional 
da Educação, a 10.271, em vigor. Poderíamos ter feito 
isso há 3 semanas. Estamos propondo mais alguns 
anos para injetar recursos na educação.

Enquanto isso, o próprio relatório do Deputado 
Marinho diz que, nesses anos da DRU, que era o Fun-
do De Estabilização Fiscal, era a lógica para acumu-
lar recursos para pagar juros da dívida pública, para 
o Governo ter margem de manobra com corte linear 
nas verbas vinculadas de todos os setores e, particu-
larmente, da educação. Então, o art. 212 diz ser obri-
gatório o gasto público com manutenção e desenvol-
vimento do ensino chegar a 18% da arrecadação de 
impostos – olhem, não é a receita tributária. Alguns 
se enganam. Antigamente não havia as contribuições 
sociais, e foram sendo criadas a COFINS, a CPMF, a 
CSLL, para não integrarem a receita de impostos. Foi 
isso que aconteceu. E assim mesmo veio o Fundo de 
Estabilização Fiscal e a DRU e foram cortados 20% 
dos recursos da educação. Então , não são 18%, como 
diz o art. 212, mas são menos 3,6% da arrecadação 
de impostos, o que representou para a educação, de 
1998 a 2008, na prática, menos 80 bilhões de reais e, 
só neste ano, menos 10 bilhões de reais.

Estamos votando aqui uma proposta para, gra-
dualmente, restaurar o dinheiro que foi ceifado pela 
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DRU em 3 anos. Mas, sem dúvida, são recursos para 
a educação.

O PSOL não vai votar contra, vai votar a favor, 
mas nós tínhamos que fazer essa denúncia, para aca-
bar com a hipocrisia nesta Casa.

Nós poderíamos ter feito muito mais pela educa-
ção. Entendemos que esse projeto vem tardiamente. 
Mais do que nunca, ele só universaliza o ensino de 4 
a 17 anos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não 
sei se as pessoas que não cursaram a escola regular-
mente, que repetiram séries ou que estão fora da idade 
própria serão atingidas por essa proposta que está aqui. 
Não dá para saber exatamente isso pela redação.

Por isso, Sr. Presidente, é bem possível que te-
nhamos de fazer outras recomendações a esse proje-
to. Mas, sem dúvida, nós devemos aumentar o gasto 
público com a educação. A diminuição da retirada da 
DRU, gradual que seja, sempre redundará em recur-
sos positivos para a educação pública, gratuita e de 
qualidade no nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

a favor, tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly. 
(Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, certamente vamos 
ouvir discursos, em especial da Oposição – parece-me 
que há até um destaque aqui nesse sentido –, para 
antecipar para este ano.

É bom lembrar que a DRU foi instituída no Gover-
no Fernando Henrique Cardoso e que houve, naquele 
momento, forte resistência por parte da anterior Opo-
sição. Utilizar, neste momento, o discurso moralista de 
que quer antecipar o resultado, quer que comece a valer 
agora, não cola, porque, repito, foi no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso que a DRU foi instituída. 

A proposta do então Deputado Inácio Arruda, 
hoje Senador Inácio Arruda, foi para desconstituir 
aquele modelo que desvinculava todas as receitas 
da União. E nós sabemos que a educação precisa de 
mais recursos.

Ao fazê-lo de forma gradual – o Deputado Inácio 
Arruda era da Oposição, ao apresentar essa PEC, e ia 
fazer a redução gradual dessa vinculação –, S.Exa. o fez 
de forma responsável, mesmo sendo da Oposição.

E parece que a atual Oposição, que na época era 
Situação, já pensa diferente: quer fazer uma emenda 
para ser a partir deste ano. Ou será que a responsabi-
lidade da Oposição agora mudou? Ocorreu de repente 
essa mudança, essa preocupação com a educação? 
Ou será que, na verdade, querem utilizar uma emenda 

de um Deputado que, à época, era da Oposição, para 
fazer enfrentamento político? Será que é isso? 

Certamente soaria demagógico, não daria liga 
para quem está assistindo, neste momento, à TV Câ-
mara. 

Defendo a proposta de emenda à Constituição 
pela responsabilidade que teve o Deputado Inácio Ar-
ruda de fazer a redução de forma gradual. Ele enfaixou 
a receita da União, desvinculando o percentual, hoje 
de 18%, para a utilização de despesa do Estado bra-
sileiro. Uma redução abrupta, neste exato momento, 
certamente causaria problemas fiscais, principalmente 
agora, no momento em que o Brasil vem enfrentando 
a crise internacional com várias políticas anticíclicas, 
reduzindo o superávit primário e a carga tributária em 
diversos setores, principalmente no setor exportador. 

A atitude irresponsável – parece-me que a Opo-
sição vai querer utilizar esse atrasado discurso – não 
soaria, neste exato momento, como atitude coerente 
com as ações que o Governo brasileiro está tendo de 
proteger a economia nacional. 

Sou defensor dessa desvinculação da forma 
como foi apresentada pelo Deputado Inácio Arruda. 
Esperamos que haja bom senso e tenhamos maioria 
razoável para aprová-la. 

Certamente, no que concerne à educação pública 
no Brasil, precisamos aumentar os investimentos, o que 
será positivo. Não dá para pensar num País moderno, 
contemporâneo, com apenas 5% do PIB nacional de 
investimento em educação pública de qualidade. Pre-
cisamos aumentar esse valor, para atingir patamares 
similares aos dos países latino-americanos com edu-
cação pública de qualidade. 

Por essa razão, Sr. Presidente, sou favorável à 
aprovação da proposta, nos termos apresentados pelo 
Deputado Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para 
falar contra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
todos os que acompanham esta sessão, o debate desta 
proposta de emenda à Constituição é extremamente 
importante para recolocarmos a questão da educação 
no seu devido lugar. Por primeiro, cabe destacar que o 
que aprovaremos aqui – também contribuiremos para 
os 308 votos necessários à aprovação desta PEC nº 
– é a redução lenta e gradual da retirada de recursos 
da educação, da drenagem de recursos da educação, 
que nos últimos 10 anos, até 2008, representou, como 
bem destacou o Relator da matéria, 80 bilhões de re-
ais a menos para a educação. E a educação, para o 
Brasil se desenvolver de fato, com sustentabilidade, 
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capacidade tecnológica, pleno emprego qualificado, 
é estratégica. 

No Brasil de hoje – dados recentíssimos –, 1 em 
cada 5 professores não tem a formação adequada 
para exercer a sua missão, a sua importante função; 
6 em cada 10 alunos que ingressam na escola públi-
ca, no sistema de ensino – e sempre destacamos que 
98% das nossas crianças estão matriculadas –, não 
concluem o ensino fundamental. O ensino médio é um 
gargalo de expulsão de muitos jovens da vida cidadã, 
e muitos desses ficam, sobretudo nos grandes centros 
urbanos, vulneráveis a toda a sorte de ilícitos. 

O ensino universitário hoje mudou em relação a 
todos aqueles aqui – devemos ser minoria – que têm 
40 ou 50 anos de idade. À nossa época, para aqueles 
que tiveram o privilégio do ensino superior, 80% das 
universidades eram públicas, 20%, privadas. Hoje é 
o contrário. Houve uma expansão do número de es-
tudantes de nível superior no Brasil? Sim. Mas o pro-
cesso de privatização do ensino superior foi flagrante, 
avassalador. 

A Desvinculação das Receitas da União para a 
educação é um crime que começou na era Fernan-
do Henrique, e o PT – falamos com conhecimento 
de causa, Ivan Valente, Luciana Genro e eu, porque 
éramos do PT à época – sempre travou um combate 
feroz contra essa desvinculação de receitas. Mas o 
Governo Lula, contra o nosso voto, sempre tratou de 
renovar essa desvinculação, adaptando-se ao ideário 
neoliberal, numa transição pouco sutil, às vezes, mas 
disfarçada, quase sempre, para assumir valores que 
combatia antes.

Vem finalmente essa proposta, tardia, lenta, gra-
dual. Para este ano a DRU continua, aprovando essa 
PEC, como, nessa política de redução de danos, de-
vemos aprovar, em 12,5%; para 2010, serão 5% de re-
cursos retirados da educação. É isso o que estaremos 
aprovando ainda aqui. E só em 2011 – aliás, já com 
outro cenário político-governamental –, não haverá 
mais desvinculação, se o Governo futuro, sendo des-
se campo neoliberal, nesse duopólio que se pretende 
que exista na política no Brasil, não vier de novo pro-
por a desvinculação.

A proposta, mesmo merecendo o nosso voto, é 
insuficiente e injusta com as necessidades da educação 
pública, gratuita e de qualidade do País; não resolve o 
problema da nossa educação, como já destacaram aqui 
os Deputados Paulo Rubem Santiago e Ivan Valente. 
Lembro que inclusive há vetos do Plano Nacional de 
Educação, apostos por Fernando Henrique Cardoso, 
que o Governo Lula nunca tem ânimo para colocar aqui 
para derrubar, vinculando efetivamente as receitas do 
PIB à educação.

Portanto, vamos votar favoravelmente à propos-
ta, mas com essa profunda visão crítica. O País só 
prospera de maneira justa e equilibrada valorizando 
de verdade a educação. 

O Governo Lula, tão generoso com os bancos, 
com o agronegócio, descobriu, já na sua etapa final de 
2 mandatos, que em 2011 pode não ter mais a DRU. 
Já não devia existir há muito tempo; pelo menos, como 
compromisso histórico, desde 2003.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.)

Para falar a favor, com a palavra o Deputado 
Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Para falar a favor, com a palavra a Deputada Ma-
ria do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nesta votação, estamos diante de uma pos-
sibilidade impressionante para o Brasil, e certamente 
somos chamados a aprovar esta matéria, em nome da 
juventude e da infância brasileira, em nome do com-
promisso com a educação.

Ao votarmos esta matéria, estamos, antes de 
tudo, Presidente – V.Exa. é constitucionalista –, reto-
mando o texto da Constituição Federal e o dispositivo 
ali estabelecido no sentido de destinar 18% do que é 
arrecadado em impostos, da receita da União, para a 
educação.

Retomar o texto constitucional significa, colegas 
Deputados e Deputadas, ampliarmos o acesso ao en-
sino básico no Brasil de modo especial. 

O nobre Relator Rogério Marinho, os colegas 
construtores desta matéria, a Senadora Ideli Salvatti, 
autora da matéria principal que está conosco aqui no 
plenário, estão compondo uma impressionante possi-
bilidade: a educação no Brasil, que hoje é obrigatória 
para os que têm entre 6 e 14 anos, passar a ser obri-
gatória para os que têm entre 4 e 17 anos de idade.

Portanto , ao devolvermos ao Orçamento da União 
os recursos, integralmente, que os Constituintes es-
tabeleceram para a educação, estamos definindo que 
todas as crianças a partir dos 4 anos de idade terão 
acesso à pré-escola e todos os jovens brasileiros terão 
acesso ao ensino médio até os 17 anos de idade.

Isso é brilhante, porque estamos recuperando 
progressivamente, neste ano de 2009, 4 bilhões de 
reais para a educação brasileira. Para o ano de 2010, 
serão mais 7 bilhões e, a partir do 2011, serão mais 
10,5 bilhões para a educação brasileira. A cada ano, 
temos garantido no Orçamento da União mais recursos 
para a educação, já chegando, caríssimo Deputado 
Professor Setimo e demais integrantes da Comissão 
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de Educação e Cultura desta Casa, a um orçamento 
que, neste ano, é de 42 bilhões de reais.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, diante da 
crise econômica mundial, a melhor resposta que a 
educação brasileira pode obter e a melhor respos-
ta que um país, uma nação, que o Estado brasileiro 
pode dar é empolgar-se com mais investimentos para 
a educação, para a formação das crianças, para a 
formação dos jovens, para a educação profissional 
e tecnológica. Esses recursos são bem vividos pelo 
povo brasileiro, especialmente para a superação das 
marcas de abandono e de violência que ainda temos 
em nossa sociedade.

Hoje , recebemos nesta Casa a representante 
da OIT, que nos fez a seguinte ponderação: “Votem, 
por favor, a obrigatoriedade do ensino médio a todos 
os jovens brasileiros, porque isso significará o enfren-
tamento mais forte, mais firme que a Nação brasileira 
pode fazer ao trabalho infantil, à violência, a jovens e 
crianças que são puxados pelo tráfico, pelas drogas, 
pelo abandono, pela violência de todo tipo, inclusive 
a violência sexual”.

Empolga-me ver a construção coletiva, a partir 
do projeto da Senadora Ideli Salvatti; a contribuição 
de colegas que tanto lutaram; a confraternização entre 
nós, que somos membros do Governo e acreditamos 
no projeto do Presidente Lula, e daqueles que são 
Oposição, que neste momento dizem “sim” à educação, 
“sim” às crianças, “sim” à juventude brasileira, votando 
favoravelmente à matéria. Parabéns!

Tenho fé na aprovação deste projeto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-

lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Carlos 
Abicalil.

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
a noite de hoje é de fato muito importante do ponto de 
vista da consolidação de políticas públicas para o País, 
particularmente no direito à educação.

Inicio fazendo uma homenagem à proponente 
do projeto principal, a Senadora Ideli Salvatti, que 
apresentou, no ano de 2003, no Senado Federal, esta 
emenda constitucional que hoje se consolida na opor-
tunidade de decisão deste Plenário. E junto a S.Exa. a 
Senadora Fátima Cleide. Em 2007, compuseram um 
cenário no plenário do Senado Federal que, no âmbito 
do debate da CPMF, conseguiu encaminhar a apro-
vação, por unanimidade, dessa proposta de emenda 
constitucional, que, ao chegar à Câmara, encontrou 
inúmeras iniciativas de igual natureza, uma delas no 
ano de 2007, encabeçada por mim e pela bancada do 
Partido dos Trabalhadores.

Hoje, todos os que subiram à tribuna para fazer 
considerações em torno desta proposta de emenda 
constitucional, de maneira unânime, sustentaram a 
necessidade de consolidarmos – e isso se faz pelo 
voto no plenário – o fim da incidência da DRU sobre 
os recursos vinculados à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino.

Porém, isso não significou, ao longo deste perío-
do, desde 2003, ausência de ampliação orçamentária. 
Bem ao contrário, as universidades federais brasileiras 
vivem um momento ímpar de superação da década de 
descaso e de sucateamento e, em 6 anos, experimen-
tam a duplicação da oferta de vagas, sustentadas pelo 
Orçamento da União. 

As escolas técnicas federais e a rede de educa-
ção técnica e tecnológica já experimentam a triplica-
ção da oferta educacional para jovens brasileiros em 
todas as Regiões do País, saindo de pouco mais de 
150 para 254 unidades em funcionamento e, ao final 
do ano, para mais de 300. 

Neste ano de 2009, Sras. e Srs. Parlamentares, 
pela emenda do FUNDEB, que aprovamos no ano de 
2006, a participação da União no financiamento direto 
da educação básica no País quintuplicou em relação 
ao Orçamento que herdamos no ano de 2003.

P or essa razão, votamos na noite de hoje um 
texto que também ganhou unanimidade na Comissão 
Especial, que foi preparado, Senadora Ideli Salvatti, 
não apenas no sentido de desbloquear os recursos 
retidos na DRU, mas também de consolidar o que no 
Orçamento de 2009 esta Casa, em decisão unicameral 
com o Senado, o Congresso, já aprovou: recursos adi-
cionais para a educação da ordem de 10,5 bilhões de 
reais, substituindo aquele pleito feito por algum setor 
aqui, dizendo que já neste ano deveríamos ter a recom-
posição da DRU. No orçamento do MEC, mesmo sem 
autorização constitucional, por iniciativa desta Casa, 
recompusemos, por decisão soberana no Orçamento, 
esses valores correspondentes.

Desejamos para o futuro próximo que essa pele-
ja não seja necessária em cada uma das sessões de 
votação do Orçamento. Para além disso, a proposta 
de emenda constitucional amplia a obrigatoriedade da 
educação básica no Brasil. Estamos falando de obriga-
toriedade a partir dos 4 anos até os 17 anos de idade, 
porque não se pode obrigar, universalmente, cidadãos 
acima da maioridade, já na idade adulta ou mesmo na 
terceira idade a retornar ao banco escolar. Entretanto, 
está ressalvada a garantia de acesso e permanência 
em qualquer tempo para os que não tiveram acesso 
na idade própria.

Ao mesmo tempo, estamos tendo, no Plano Na-
cional de Educação em vigor, para a próxima década, 



26842 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

não só a condição de estabelecer diretrizes e metas, 
como é hoje vigente, mas também estratégias e objeti-
vos, de modo a fixar, aí, sim, correspondente ampliação 
dos percentuais relativos à riqueza nacional.

Se conseguirmos essa meta que estava, de fato, 
no projeto original do PNE em vigor e que foi vetada, 
não temos a amarra de argumento para novo veto, di-
zendo que não estava previsto na Constituição ou não 
constava... (O microfone é desligado.) 

Temos absoluta convicção de que assim como 
na Comissão Especial levamos à unanimidade o voto 
e o complemento do voto do Deputado Rogério Ma-
rinho, hoje as diversas Lideranças desta Casa têm 
plena convicção da necessidade e da oportunidade 
de aprovarmos este novo texto e de consolidarmos 
a partir dele, inclusive, uma referência de mais de 70 
anos de luta do movimento educacional brasileiro, que 
é a constituição de um Sistema Nacional de Educação, 
previsto no art. 214 pela nova redação.

Por isso, tenho absoluta convicção de que o Ple-
nário da Casa, verificadas as condições de aprovar a 
emenda constitucional, terá serenidade para fazer seu 
debate e aprovar na sessão de hoje, ou numa sessão 
posterior, esta emenda que tão flagrantemente é rei-
vindicada por todos os setores da Casa.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 

mesa requerimento de encerramento da discussão da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 277, de 2008.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos artigos 117, inciso XI, da Câmara dos 
Deputados, o encerramento da discussão da 
PEC nº 277/08. 

Sala das Sessões,  de  de  . Décio Lima, 
Vice-Líder do PT; Cândido Vaccarezza, Líder 
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, acho que não podemos encerrar a discussão, 
até porque esta é uma matéria extremamente impor-
tante. Acima de tudo, quando retirarmos a educação 
das presilhas da DRU, certamente favoreceremos a 
educação. A Deputada Maria do Rosário já mostrou 
na tribuna que teremos o ingresso de mais 4 bilhões 
para a educação este ano, cerca de 7 milhões ano 
que vem e, a partir de 2011, quando estará encerra-
da a interferência da DRU na educação, cerca de 11 
milhões e 500 mil.

Portanto , Sr. Presidente, achamos extremamente 
importante esta oportunidade. 

Uma coisa que me assalta é ver que está haven-
do clara obstrução à votação. Nós reclamamos tanto 
para termos uma janela e, quando temos uma jane-
la, queremos fechá-la. É um contrassenso. Não estou 
entendendo o que está acontecendo nesta Casa. É o 
samba do crioulo doido. Lutamos desesperadamente 
para termos uma janela. Nós a temos agora, porque 
nenhuma medida provisória trava a pauta e podemos 
votar matérias importantes, mas se sente claramente 
o jogo de obstrução.

Sr. Presidente, acho que temos de lutar no sen-
tido de aprovar matérias extremamente importantes. 
Se queremos recuperar a imagem desta Casa, quere-
mos valorizar o Congresso Nacional, em particular a 
Câmara dos Deputados, temos de votar. Votar é o que 
nos une, votar é o que determina a nossa condição 
de Parlamentar. Pode haver divergência, discordância, 
mas temos de ir para o voto. 

Este assunto é extremamente importante, porque 
ele vai permitir que a educação saia das amarras da 
DRU. E ao sair das amarras do DRU, haverá ganho 
neste ano, ganho maior no ano que vem e, a partir de 
2011, grande ganho para a educação. 

Este País precisa de dinheiro para a educação, 
sem dúvida alguma. E há a oportunidade de votar. Va-
mos votar agora. Se algum Parlamentar está em casa, 
no restaurante ou jogando bola, que retorne ao plenário 
da Casa. É aqui que se desenvolve a atividade Parla-
mentar. Vamos votar, Sr. Presidente! É por isso que sou 
contra o encerramento. Queremos continuar a discus-
são. Esta discussão é salutar, positiva, saudável. 

Ainda hoje tive oportunidade de ler o livro do Ple-
narinho, que aqui foi distribuído, mostrando a importân-
cia das crianças para a atividade parlamentar. 

Certamente, se dermos esse dinheiro da DRU 
de volta para a educação, teremos oportunidade mui-
to grande de melhorar a nossa condição educacional, 
que, lamentavelmente, é deficiente, porque faltam re-
cursos, falta dinheiro. 

É verdade que os governos, este inclusive e os an-
teriores, tiraram dinheiro da educação quando criaram a 
Desvinculação das Receitas da União. Mas, nesta PEC 
nº da Senadora Ideli Salvatti, temos a oportunidade de 
devolver aquilo que tiramos da educação: um pouco este 
ano, um pouco mais no ano que vem e bastante mais 
a partir de 2012, e a partir daí de forma permanente e 
definitiva, deixando o dinheiro na educação. 

Esse é o ponto de partida, é o caminho para daqui 
a pouco acabarmos de vez com a DRU, com todas as 
parcelas que sofrem interferência abusiva e excessi-
va por parte da DRU. Educação pode ser o ponto de 
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partida para acabarmos de vez com a Desvinculação 
das Receitas da União. 

Isso começa pela educação. Tenho certeza de 
que se estamos propaladamente defendendo a edu-
cação, precisamos também ter a chamada educação 
parlamentar. E a educação parlamentar nos diz que, 
quando abrimos a janela, temos a oportunidade de 
votar. Mas não se vota esse por causa daquele, não 
se vota aquele porque não concorda, esse não vota 
porque não gosta, aquele não vota porque não está 
a fim. Vamos acabar não votando nada, deixando a 
pauta travada e votando apenas medida provisória. 
Ou, então, ficaremos naquela oportunidade que V.Exa. 
sabiamente produziu de nas sessões extraordinárias 
votarmos os projetos de resolução, projetos de lei que 
não têm vinculação com medida provisória, as propos-
tas de emenda constitucional. 

Agora, que podemos votar, não queremos votar. 
Por isso, Sr. Presidente, sou contra este reque-

rimento de encerramento de discussão. Quero votar. 
Estou aqui para votar. E stou esperando desde o início 
desta sessão extraordinária a oportunidade de votar, 
e claramente está demonstrada qual é a intenção: jo-
gar para adiante, impedir a votação. E eu não posso 
concordar com isso, não posso admitir, não posso 
aceitar, porque estou aqui e quero votar. Aqueles que 
não estão, que venham para cá ou que assumam a 
responsabilidade pecuniária por não estarem aqui no 
momento da votação. Até porque é fácil culpar a Mesa 
por esta ou por aquela posição. Mas a Mesa, sozinha, 
não é culpada. Culpado é o conjunto de todos nós, 
Parlamentares, que neste momento deveria votar. E 
tenho certeza de que vamos votar. 

Sou contra o encerramento da discussão, Sr. 
Presidente. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se o Deputado 
Ronaldo Caiado autorizar, quero fazer uma proposta 
que não formulo como questão de ordem. 

Há um sentimento aqui no Plenário de votar, re-
almente. Votar. É muito recorrente aqui. Todo mundo 
é a favor. Se todo mundo é a favor, vamos votar. Qual 
é a preocupação? É com o quorum? Sr. Presidente, 
abra o painel por acordo. Só se tiver 340, 350 votos. 
Todo mundo é a favor. Vamos votar. E os Srs. Líderes 
poderiam falar, inclusive, depois de aberta a votação. 
Não há ninguém contra essa proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Precisamos apenas encerrar a discussão. Vamos ou-
vir o Líder Ronaldo Caiado e, encerrada a discussão, 
passaremos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ro-
naldo Caiado, que falará a favor da matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – A nossa posição é exatamente 
esta, Deputado Miro Teixeira: encerrar a discussão. 
Esta é uma matéria de que todos já têm conhecimen-
to, todos já se posicionaram favoravelmente a ela. O 
PT está fazendo discurso. A Senadora Ideli Salvatti foi 
Relatora no Senado, apresentou seu relatório, que lá 
foi aprovado por unanimidade. Ele veio para a Câmara 
dos Deputados. O Deputado Rogério Marinho traba-
lhou, mas não conseguiu manter o mesmo rebate ou o 
mesmo percentual de liberação dado no Senado. 

Mas não vamos mais discutir isso, porque a edu-
cação está na UTI. O que se deseja neste momento é 
que a PEC nº seja votada. Vamos encerrar a discussão. 
É esse o encaminhamento. 

Eu quero saber agora, Sr. Presidente, se o PT vai 
realmente votar favoravelmente à PEC. Essa é a inter-
rogação. Não estou tão confiante assim, Deputada. A 
situação não é mais essa. Os telefonemas do Palácio 
do Planalto já vieram. Existe, sim, um trabalho para 
tentar entrar aqui com requerimento de verificação para 
adiar a votação, para saber se há quorum. 

O que queremos saber agora é se o PT e a base 
do Governo estão comprometidos com a educação. 
É isso o que queremos neste momento. Vamos votar. 
Vamos acabar com os discursos de encaminhamento 
e ver quem realmente é a favor de retirar essas amar-
ras da educação. É isso o que queremos definir neste 
momento. 

A sociedade brasileira está ansiosa para ver no 
painel quantos Parlamentares vão posicionar-se pela 
retirada da desvinculação de 20% de toda a verba da 
educação, que é retida pelo Governo Federal para 
montar o seu orçamento como deseja. 

Por isso, ao encerrar, quero pedir a todos rapi-
damente: vamos à votação, vamos saber exatamente 
qual partido irá posicionar-se favoravelmente a este 
texto. Depois, vamos discutir outras emendas apre-
sentadas. Vamos ao mérito, vamos à matéria principal 
e vamos votar pelo fim da desvinculação da verba da 
educação, que deveria ser também completada com 
a saúde nessa amarra orçamentária. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

vamos votar.
Estão todos a favor do encerramento da discussão?
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 

– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sim, Sr. 
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Presidente. O PMDB é a favor do encerramento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB é 
contra. Alguém é contra, salvo o PTB? (Pausa.) 

Então, vai constar. O DEM também é contra o 
encerramento?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
não estou falando pela Liderança, mas na condição de 
Deputado. Sou contra porque é uma farsa do Governo, 
que não quer votar o projeto; quer encerrar a discus-
são para, em seguida, pedir o adiamento da votação. 
Se fosse para votar, concordaríamos, mas encerrar a 
discussão para não votarmos é uma farsa. Parece que 
o espírito do Senador Paulo Paim baixou na base do 
Governo da Câmara.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, entendi que o Líder Ronaldo Caiado é a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
estiver de acordo com o encerramento da discussão, 
permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADO. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – DECLARO 

ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há reque-

rimento sobre a mesa, do Líder Deputado Vaccarezza, 
pedindo o adiamento da votação por 2 sessões.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 117, X e 193, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o adiamento da 
votação da PEC nº 277/08, por 2 sessões. 

Sala das Sessões,  de  de . – Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, com a palavra o Deputado Arnaldo Faria 
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora todo mundo 
entende por que encaminhei daquela forma no encer-
ramento da discussão. 

Ficou claro que, agora, com esse requerimento 
de adiamento, não se quer votar.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá está falando contra. Logo em 
seguida, concederei a palavra a V.Exa.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 

apresentei um requerimento de adiamento de vota-
ção porque achava que, no plenário, não tínhamos 
os 308 votos. 

Como autor do requerimento, eu quero retirar o 
pedido de adiamento de votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado 
o requerimento.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
a votação é nominal, eu gostaria que todos os Deputa-
dos do DEM e do PSDB votassem “sim”, para termos 
os 308 votos. (Palmas.)

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
orientação de bancada do Democratas cabe a mim, 
como Líder. (Risos.) Cabe a ele responder ao Palácio 
do Planalto os telefonemas que recebeu.

A bancada do Democratas vai votar “sim”.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o que vale é o “sim” no painel. 

O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente. 
(Tumulto no plenário.)
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Foi só uma 

sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem. 

Vamos encaminhar, então. Aqui há um orador contra. 
Vamos encaminhar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
brigando porque todos são a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – São to-
dos a favor?

O SR. CHICO ALENCAR – Todos a favor, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos a 
favor? Pode colocar “sim” para todos?

O SR. COLBERT MARTINS – Pode colocar “sim”. 
Vamos votar “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
coloque “sim” lá. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Todo mundo é “sim”, Sr. 
Presidente. Vamos votar. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, Sr. Presidente...

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Vamos melhorar a 
educação no Brasil, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ressal-
vado... 

Em votação. 
(Tumulto no plenário.)
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A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – 
Chamo todos os Deputados do PSDB para virem ao 
plenário. Há votação.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, convido os Deputados do PMDB a virem ao 
plenário.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ressalvados 
os destaques, não é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ressal-
vados os destaques, claro!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de uma 
informação da Mesa. Quantos destaques nós temos, 
além da votação principal?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Temos 
5 destaques, não é? Cinco destaques e 2 aglutina-
tivas.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – E de quem são 
os destaques, Sr. Presidente, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Dois do 
DEM; 1 do PPS; 2 aglutinativas do PPS; 2 destaques 
simples do PPS.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do Re-

gimento Interno, destaque para votação em separado 
do § 2º do artigo 76 do ADTC, alterado pelo artigo 2º 
da PEC nº 538, de 2006, em substituição ao § 3º do 
art. 76 do ADCT, alterado pelo art. 5º do substitutivo da 
Comissão Especial à PEC nº 277-B, de 2008. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – Ronaldo 
Caiado, Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do 

Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado da expressão: “excetua-se da desvinculação 
de que trata o caput deste artigo as arrecadações 
vinculadas ao desenvolvimento e manutenção do 
ensino”, contida no § 2º do artigo 76 do ADCT, al-
terado pelo artigo 2º da PEC nº 538, de 2006, em 
substituição ao § 3º do art. 76 do ADCT, alterado 
pelo art. 5º do Substitutivo da Comissão Especial à 
PEC nº 277-B, de 2008. 

Sala das Sessões, de   de 2009. – Ronaldo Caia-
do, Líder do DEM. 

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Exa., nos termos do Art. 161, inc. II 

c/c § 2º do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da expressão “de doze e meio por cento 
no exercício de 2009, cinco por cento no exercício de 
2010 e“ e ”no exercício de 2011”, constante do § 3º do 
art. 76 previsto no art. 5º do Substitutivo da Comissão 
Especial apresentado à PEC nº 277-B, de 2008. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – Fernando 
Coruja, Líder do PPS.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Exa., nos termos do Art. 161, § 2º 

do Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado do § 3º do art. 76, constante do art. 1º da PEC 
nº 267, de 2008. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2009. – Fernan-
do Coruja, Líder do PPS. 

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Exa., nos termos do Art. 161, § 2º 

do Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado do § 3º do art. 76, constante do art. 1º da PEC 
nº 267, de 2008. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2009. – Fernando 
Coruja, Líder do PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ainda 
sobre a mesa as seguintes 

EMENDAS AGLUTINATIVAS

Emenda Aglutinativa 
(Com base na PEC nº 277-A, de 2008 e no  

substitutivo da Comissão Especial destinada a  
proferir parecer à PEC nº 277-A, de 2008) e na  

PEC nº 267, de 2008)

Dê-se ao art. 5º do Substitutivo apresentado pela 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC 
nº 277-A, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 5º O art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 76..................................................
...............................................................
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 

para manutenção e desenvolvimento do en-
sino de que trata o art. 212 da Constituição, o 
percentual referido no caput deste artigo será 
nulo a partir de 2009.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2009. – Fernando 
Coruja, Líder do PPS; José Carlos Aleluia, Vice-Líder 
do DEM. 
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Emenda Aglutinativa 
(Com base na PEC nº 277-A, de 2008, no  

substitutivo da Comissão Especial destinada a  
proferir parecer à PEC nº 277-A, de 2008 e na  

PEC nº 267, de 2008). 

Dê-se ao art. 5º do Substitutivo apresentado pela 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC 
nº 277-A, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 5º O art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 76...................................................
...............................................................
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos para 

manutenção e desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição, o percentual refe-
rido no caput deste artigo será de cinco por cento 
no exercício de 2009 e nulo a partir de 2010.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2009. – Fernando 
Coruja, Líder do PPS; José Carlos Aleluia, Vice-Líder 
do DEM.

O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
votar o substitutivo. Depois...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está 
bem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)– Vamos retirar os destaques, 
por favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o substitutivo adotado pela Comissão Especial à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 277, de 2008, 
em primeiro turno, ressalvados os destaques.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para re-
duzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, 
o percentual da Desvinculação das Receitas da 
União incidente sobre os recursos destinados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição Fede-
ral, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 
208, de forma a prever a obrigatoriedade do 
ensino de quatro a dezessete anos e ampliar 
a abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, e dá 
nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do 
art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção 
neste dispositivo de inciso VI.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Cons-
tituição Federal passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 208.................................................
..............................................................
I – educação básica obrigatória e gratuita 

dos quatro aos dezessete anos de idade, as-
segurada inclusive sua oferta gratuita para to-
dos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; (NR)

...............................................................
VII – atendimento ao educando, em todas 

as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.” (NR)

Art. 2º O § 4º do art. 211 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211................................................
§4º Na organização de seus sistemas de 

ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios definirão formas de colabora-
ção, de modo a assegurar a universalização 
do ensino obrigatório.

Art. 3º O § 3º do art. 212 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212.................................................
§ 3º A distribuição dos recursos públicos 

assegurará prioridade ao atendimento das ne-
cessidades do ensino obrigatório, no que se 
refere a universalização, garantia de padrão 
de qualidade e equidade, nos termos do plano 
nacional de educação.”(NR)

Art. 4º O caput e o inciso III do art. 214 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 214. A lei estabelecerá o plano na-
cional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diver-
sos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam 
a (NR):

I – ..........................................................
II – ........................................................
III – ........................................................
IV – .......................................................
V – ........................................................
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VI – estabelecimento de meta de aplica-
ção de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto.”

Art. 5º O art. 76 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art.76....................................................
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 

para manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição, o per-
centual referido no caput deste artigo será de 
doze e meio por cento no exercício de 2009, 
cinco por cento no exercício de 2010, e nulo 
no exercício de 2011.” (NR)

Art. 6º O disposto no inciso I do art. 208 da Cons-
tituição Federal deverá ser implementado progressi-
vamente, até 2016, nos termos do plano nacional de 
educação, com apoio técnico e financeiro da União.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Parlamentares que tomem seus assentos, para ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quere-
mos chamar todos os Deputados do Partido dos Tra-
balhadores para virem votar. É um projeto importante 
para o País.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, da mesma forma, chamamos todos os Deputa-
dos e Deputadas do PMDB. Resolvemos a questão do 
financiamento e, agora, vamos nos ocupar da qualidade 
da educação do Brasil. Convido os Deputados a virem 
ao plenário, pois estamos em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Henrique Fontana pede a palavra como tal.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria que V.Exa. me garantisse a palavra depois. Eu 
fui atropelado pelo Líder Vaccarezza. Não quis criar 
caso e, para uma solução maior, me calei. Mas peço a 
V.Exa. que me garanta a palavra posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Logo após a fala do Líder Henrique Fontana e do Líder 
Vaccarezza, que pediu a palavra como tal, passarei a 
palavra a V.Exa. 

O SR. BRIZOLA NETO – Peço a palavra como 
Líder também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
pediu?

O SR. BRIZOLA NETO – O PDT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB entra em obs-
trução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados – dirijo-me especialmente aos Par-
lamentares que militam nesta Casa dando ênfase ao 
trabalho pela educação pública do País –, estamos fa-
zendo uma votação histórica. Ela coroa os movimentos 
e as ações do Governo liderado pelo Presidente Lula, 
que vem construindo uma transformação profunda e 
estrutural na educação pública brasileira.

S.Exa. teve a coragem de alterar a legislação que 
impedia o Governo Federal de construir novas escolas 
técnicas. O atual Governo assumiu o País com 140 
escolas técnicas federais na rede de educação tecno-
lógica e vai encerrar o mandato com 350 escolas téc-
nicas federais, mais do que duplicando a capacidade 
de vagas no ensino técnico do Brasil.

Falo aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em nome da Liderança de um Governo que teve a co-
ragem e a determinação de indicar que a ampliação 
de vagas públicas na universidade federal é uma ação 
estratégica de quem quer desenvolver o País e fazer 
do Brasil uma grande nação. 

Esse número impressiona. Digo com clareza, com 
muita nitidez: quando se iniciou o Governo do Presidente 
Lula, 113 mil jovens entravam por ano na universidade 
pública federal do Brasil. Deputados Carlos Abicalil e 
Celso Maldaner, em março de 2009, entraram na univer-
sidade federal do nosso País 228 mil jovens – mais do 
que o dobro do número daqueles que entraram quando 
se iniciou o Governo do Presidente Lula.

Falo de um Governo que encaminhou ao Parla-
mento – e encontrou resposta no Congresso Nacional 
– a lei que garantiu o piso nacional dos educadores, 
dos professores do nosso País, uma reivindicação de 
muitos e muitos anos.

Hoje, nós votamos o fim da DRU na área da edu-
cação. Votamos – quero reforçar uma informação – sem 
nenhum tipo de irresponsabilidade fiscal. O Governo, 
neste momento, já investe em educação aquilo que 
está escrito na lei que nós estamos votando.

Quero cumprimentar todos os Deputados e Depu-
tadas, especialmente os da nossa base, que enfrenta 
contradições e dificuldades, mas tem sustentado uma 
política sobre a qual nós podemos dizer: ao longo da 
história recente do País, jamais ocorreu uma expan-
são da educação pública como ocorre hoje, durante o 
Governo do Presidente Lula.

Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
utilizar estes últimos minutos de minha Comunicação 
de Liderança para manter o desafio que lancei ao Lí-
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der do Democratas, que parece que continua organi-
zando excursões para tentar mostrar que o PAC não 
realiza obras.

Volto a esta tribuna para falar do PAC de verdade 
que eu e todos os Deputados que têm assento nesta 
Casa estamos vendo nas nossas cidades e regiões. 
Subo a esta tribuna para falar de 3 obras do PAC de 
verdade que visitei. Ninguém me contou sobre elas. 
Eu as vi com meus próprios olhos.

Primeiro, houve a implantação da Fase C da Usina 
Termelétrica de Candiota, a carvão. O investimento é 
de 1 bilhão e100 milhões de reais. Até este momento, 
72% da obra foram construídos. Ela deverá ser con-
cluída até meados do ano que vem, ocorrendo dentro 
do ritmo previsto. Peço ao Líder do Democratas que, 
por favor, inclua, quando a caravana for ao Rio Gran-
de do Sul, uma visita à cidade para conhecer a obra, 
aguardada durante mais de 15 anos. Muitas promessas 
e anúncios foram feitos, mas ela de fato não iniciava. 
Agora 72% dela estão construídos.

Passo a falar agora da visita que fiz a São Leopol-
do, na Grande Porto Alegre, na última segunda-feira. Por 
lá andei e vi uma obra que deverá ficar pronta dentro 
de 2 meses: uma estação de tratamento de esgoto, ao 
custo de 10 milhões de reais, garantida com recursos 
do PAC, que assegurará tratamento de esgoto para 50 
mil pessoas que antes viam dejetos sem tratamento 
serem jogados nos rios.

Esse é o PAC de verdade, Deputado Zezéu Ribei-
ro. Esse é o PAC das obras que geram empregos, minha 
colega e conterrânea, Deputada Maria do Rosário.

Encerro fazendo referência à terceira visita que fiz. 
Não se trata de obra a ser concluída dentro de 2 ou 6 me-
ses. Foi inaugurada há 15 dias a nova linha de transmis-
são de energia elétrica de Campos Novos a Nova Santa 
Rita, ao custo de 256 milhões de reais. Ela está pronta. 
Foi feita pela ELETROBRÁS e pela ELETROSUL. 

Enormes desafios de engenharia foram vencidos. 
Ela garante, por exemplo, que, havendo falta de chuvas 
no Sul, como ocorreu recentemente, tenhamos como 
puxar energia elétrica de geração hídrica do centro ou 
do Norte e garantir a circulação dessa energia.

Para concluir, quero fazer um desabafo. Há 5 anos, 
da tribuna da Oposição, ouvi vozes sempre torcendo 
para que as coisas não funcionassem como se espe-
rava. Diziam à época, Deputado Angelo Vanhoni, que 
o novo modelo do setor elétrico brasileiro, planejado 
pela então Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousse-
ff, com sua equipe, não funcionaria, os investimentos 
não viriam, a menor tarifa espantaria os investidores 
privados, acabaríamos no apagão.

Nós não estamos no apagão. Estamos imple-
mentando e consolidando um modelo para o setor 
elétrico que atrai investimentos de forma cada vez 
mais substantiva e inaugura obras, como essa linha 
de transmissão de energia de Campos Novos a Santa 
Rita; que garante que não haverá nenhum momento 
de apagão, como tem ocorrido nestes 6 anos e 5 me-

ses de governo; que garante que haverá energia para 
manter o Brasil crescendo e nosso povo ligado, com 
o Programa Luz para Todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido os 
Deputados do PT que ainda não votaram para virem 
ao plenário votar. Essa é uma proposta de emenda 
constitucional muito importante para a educação. Pre-
cisamos de 308 votos. Estamos concluindo a votação 
dessa importante medida a favor da educação. É fun-
damental que os Deputados que ainda não votaram 
venham ao plenário votá-la.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Líder Cândido Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, peço a atenção do Deputado Ronaldo 
Caiado, que nos cobrou coerência quanto à educação, 
como se houvesse algum tipo de incoerência em re-
lação a esse setor.

Quero dar uma informação importante àqueles 
que assistem a esta sessão – o Deputado Caiado co-
nhece esse dado. A primeira escola técnica no Brasil 
foi criada no Governo Nilo Peçanha, em 1909. Des-
se ano até 2002, quando saiu o Governo do PSDB, 
apoiado pelo partido do Deputado Caiado, o DEM, que 
à época se chamava PFL, o Brasil tinha 140 escolas 
técnicas federais. Cento e quarenta! Nos 8 anos do 
Governo Fernando Henrique Cardoso não foi cons-
truída nenhuma! Zero!

Quantas foram construídas até agora? Já cons-
truímos mais de 100, e vamos terminar o Governo Lula 
com mais de 400 escolas técnicas federais no País. É 
mais do que o dobro, considerando o período anterior 
ao Governo de Fernando Henrique. Com o PSDB e o 
DEM, nenhuma foi construída. O número foi zero. No 
nosso Governo, o número vai aumentar de 140 para 
414 escolas técnicas – algumas incorporadas de Es-
tados, mas a maioria construída por nós.

Foram construídos 90 novos campi no País. A 
população precisa anotar esses dados e mostrar para 
os vizinhos, porque tem a turma que é contra Lula, 
contra o desenvolvimento do País. Foram construídos 
90 campi, repito, e 14 novas universidades.

Dobramos o número de vagas nas universidades; 
aumentamos o salário dos professores e dos funcio-
nários; contratamos novos funcionários; fizemos con-
cursos públicos. Nós não temos o ideário do Estado 
mínimo de demitir, privatizar e abandonar o País à 
sanha dos poderosos.

Queremos um Estado indutor da economia. Re-
conhecemos o espaço da iniciativa privada, mas na 
educação o Estado tem espaço fundamental. Contra-
tamos novos professores, aumentamos seus salários 
e estamos discutindo com o funcionalismo público para 
haver dignidade.
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O pai de família que está nos assistindo, a mãe 
de família que está nos assistindo sabem a importân-
cia de seus filhos terem acesso à educação, sabem a 
importância de se ter cuidado com as crianças desde 
a creche até a universidade.

Em relação à universidade para aqueles estudan-
tes pobres, que não tiveram e não têm condições de 
pagar os estudos, ou que não tiveram condições de 
passar em vestibular de universidades públicas, nós 
criamos o PROUNI 

Também defendemos, quanto à universidade públi-
ca, a reserva de vagas para aqueles que estudaram na 
escola pública no ensino fundamental e no ensino médio, 
mas que não tiveram condições de entrar na universida-
de. Estamos lutando para melhorar o País para que haja 
desenvolvimento econômico, distribuição de renda, para 
que o povo produza. Não há desenvolvimento econômico 
nem distribuição de renda sem educação. Por isso, a nossa 
bandeira é esta: melhor a educação para o povo. 

Sr. Presidente, creio que essa PEC, pela qual a 
Senadora Ideli Salvatti, do PT, tanto lutou no Senado e 
que o PT e os partidos aliados tanto lutaram aqui, será 
aprovada hoje. Com a aprovação, diferentemente da 
época dos Governos do PSDB e do DEM, em que se 
chegou a proibir a construção de escolas técnicas fede-
rais, por meio de um decreto do Presidente Fernando 
Henrique, que o Presidente Lula, acertadamente, revo-
gou, nós juntamos desenvolvimento econômico com de-
senvolvimento social, dando consistência ao nosso País, 
educação e distribuição de renda ao nosso povo.

Entendemos a educação como uma das priori-
dades para qualquer projeto nacional. Alguns Depu-
tados, como a Deputada Maria do Rosário, a Deputa-
da Fátima Bezerra, o Deputado Carlos Abicalil, estão 
aqui enfrentando concepções conservadores que não 
querem priorizar a educação.

Os partidos da base – PT, PMDB, PSB, PCdoB, PP, 
PTB e PR – querem o desenvolvimento econômico do 
País. Eles lutaram para chegarmos aqui hoje e aprovar 
essa PEC. Aprovar essa PEC nº é um passo para que 
haja mais dinheiro para a educação. Com mais dinheiro 
para a educação, nosso povo estará melhor preparado 
para continuar essa caminhada. Com o Governo Lula, 
encerramos o ciclo do neoliberalismo e entramos na rota 
do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda, 
da criação de empregos, da saúde, da educação. 

Por isso, quero aproveitar o momento que me 
resta para pedir a todos os Deputados, de todos os 
partidos, que votem “sim”, pelo Brasil, pela educação, 
pelo desenvolvimento econômico.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez, lembro a todos os Parlamentares desta Casa, 
especialmente aos do Partido dos Trabalhadores, que 
a desvinculação da DRU, ao lado de medidas como o 
FUNDEB e o piso salarial, que são importantíssimas, 
vem exatamente na direção de avançamos quanto à 

melhoria da qualidade, da expansão e do fortalecimen-
to da educação em nosso País.

Por isso, mais uma vez, apelamos para todos os 
Parlamentares no sentido de que venham ao plená-
rio. Essa medida é muito importante para o destino da 
educação pública no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quan-
do fui atropelado pelo Deputado Cândido Vaccarezza, 
eu só concordei porque percebi que ele iria retirar o 
requerimento, e era o que eu queria. Tanto é que o 
painel registra a presença de 386 Deputados. Havia 
quorum para votação. Era isso que eu reclamava.

Sem dúvida nenhuma, devemos votar o final da DRU 
para a educação, ainda que venha a ser parcelada um 
pouco neste ano, um pouco no ano que vem, um pouco 
a partir do terceiro ano. O que eu queria era votar. 

Nós reclamamos muito que as medidas provisó-
rias atrapalham a nossa votação, e quando há a jane-
la, não podemos fechá-la. Temos de votar. Pedimos a 
V.Exa. que, na semana que vem, com a janela, coloque 
na pauta o PL nº 1, dos aposentados. Foi o compro-
misso assumido por V.Exa. e o Secretário Mozart, na 
semana passada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação.
A Presidência vai anunciar o resultado da vo-

tação.

VOTARAM:

Sim     384; 
Não     0;
Abstenção    1;
Total     385.

Foi Aprovado o Substitutivo Adotado pela Comis-
são Especial à Proposta de Emenda à Constituição 
nº  277, E 2008.

Estão Prejudicadas: a Proposição Inicial (Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 277, de 2008); e 
as Propostas de Emenda à Constituição nºs 416/01 
(538/06, 577/06, 47/07 e 267/08), Apensadas. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC nº 277/2008 – SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO ESPECIAL – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 3-6-09 20:45

Encerramento da votação: 3-6-09 21:05

Presidiram a Votação:
Michel Temer 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os desta-
ques foram retirados. Remanesceu um único destaque, 
de autoria do Deputado Fernando Coruja. 

Eu apenas quero ouvir pelo microfone se V.Exa., 
Deputado Fernando Coruja, retira as emendas aglu-
tinativas. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou retirar as 
emendas aglutinativas, que são duas, e manter o úni-
co destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – S.Exa. 
retira as emendas aglutinativas e mantém o único 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas retirou os 2 destaques, não é, Deputado Ro-
naldo Caiado?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – O Democratas também retira os 
2 destaques apresentados. 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, V.Exa. pode informar qual é o destaque que 
sobra, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, só 
sobra 1 destaque, do Deputado Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada.

Requerimento de destaque para votação em se-
parado da expressão (abre aspas) “de doze e meio por 
cento no exercício de 2009, cinco por cento no exercício 
de 2010” (fecha aspas) e da expressão (novas aspas) 
“no exercício de 2011”, constante do § 3º do art. 76, 
previsto no art. 5º do substitutivo da Comissão Especial 
apresentado à PEC nº ora em discussão.

Assina o Deputado Fernando Coruja, Líder do 
PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou ler 
como ficaria o § 3º do art. 76: “Para efeito do cálculo 
dos recursos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino de que trata o art. 212 da Constituição, o per-
centual referido no caput deste artigo será nulo”.

Se for obtido êxito no destaque, a redação ficará 
dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Líder do Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
atenção dos colegas Parlamentares – tanto da base 
do Governo como da Oposição – e de V.Exa.

Sei que, regimentalmente, iríamos direto para uma 
votação, mas vamos assumir aqui, com toda transpa-
rência, que esse é um destaque em que o Governo 
tem de garantir 308 votos para manter o texto com a 

coerência com a qual ele acaba de ser aprovado, de 
forma unânime, por toda a Casa. 

Como nós temos responsabilidade fiscal com o 
País e responsabilidade com a educação, queremos 
um texto de verdade, que seja para valer. Vamos as-
sumir que hoje não temos voto para garantir que o 
texto permaneça com a coerência com que foi votado. 
Então, sugiro que passemos a votar a lei geral para 
a pesca, outro item que está previsto para ser votado 
hoje. Não é emenda constitucional; portanto, não de-
manda 308 votos. 

Era o que tínhamos para submeter à análise de 
V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero sa-
ber se os Líderes estão de acordo com isso.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós acompanhamos a posição do Líder 
do Governo, Deputado Henrique Fontana. Assumi-
mos e garantimos o compromisso com a educação 
brasileira. Entendemos que, neste momento, a vota-
ção desse destaque desfiguraria o avanço alcançado 
nesta noite. Portanto, o PMDB acompanha a posição 
do Líder e, da mesma maneira, apoia a votação da 
PEC nº da pesca. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demais 
Líderes. 

Líder do PT. (Pausa.) 
Líder do PDT. (Pausa.)
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Podemos 
concordar com a proposta do Líder do Governo? Es-
tamos de acordo? 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB, com entusiasmo, está a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com en-
tusiasmo, pelo Vasco.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então va-
mos deixar esse destaque...

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Líder Caiado. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos explicar, porque a população não entende o Re-
gimento Interno.
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V.Exa. colocou a matéria em votação, ressalva-
dos os destaques. O destaque que foi mantido é do 
Deputado Fernando Coruja. 

O que diz o destaque do Deputado Fernando Co-
ruja? Que a partir de 2009 nós já liberaremos 100% 
da verba da educação. É o que está aí. É nulo. Não 
tem mais nenhuma vinculação. Não tem mais nenhu-
ma retenção. Não tem mais nenhum congelamento da 
verba da saúde. É isso que está aí.

O que está acontecendo? Eles têm de colocar 
“sim” para voltar ao texto anterior, que retira dinheiro 
da educação. A base do Governo amarelou. Essa é a 
verdade. Comprometeram-se a votar, e agora, quando 
se vai para o destaque, que libera 100% do dinheiro 
para a educação, encaminham contrariamente, Sr. Pre-
sidente. Adiam a votação. Isso é inaceitável.

Nós denunciamos. Dissemos que, nesse momen-
to, o Palácio do Planalto iria ligar, como ligou. Alterou 
o compromisso feito em plenário. O que nós queremos 
deixar claro é que essa medida procrastinatória é única 
e exclusivamente no sentido de movimentar a base e 
tentar sensibilizar 308 Deputados Federais para vincu-
lar, congelar dinheiro da educação em 2009 e 2010. 

Sr. Presidente, queremos votar agora o destaque. 
E a posição dos Democratas é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se não 
há acordo, temos de votar. Se houvesse acordo geral, 
poderíamos votar.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixe-
me fazer um último apelo ao Líder do Democratas, que 
falou de forma contundente. 

Todos podemos ter unidade e dar uma grande 
demonstração de apoio ao setor pesqueiro do País 
nesta sessão. Essa é a grande unidade que devemos 
buscar. Inclusive porque em 29 de junho comemora-
mos o Dia do Pescador. Essa seria uma homenagem 
da Câmara dos Deputados a todo o setor pesqueiro, 
aos pescadores do País.

Em segundo lugar, demos o primeiro passo, que 
foi a aprovação, por unanimidade, do fim da DRU na 
educação. Entendemos que isso vai se dar ao longo 
de 2 anos. Temos a responsabilidade de assumir isso 
e, na próxima terça-feira, concluir essa votação.

Então não há controvérsias com aqueles que 
apoiam o fim da DRU na educação. 

Faço um apelo a favor do setor pesqueiro.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos man-
ter a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há 
acordo.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas. 

têm outros instrumentos para tentar evitar a eventual 
votação. Vamos votar o destaque então.

Vou pedir orientação de bancada. 
Como vota o PSOL? Assim, já dá a sua opinião 

e vota.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

preciso falar sobre o destaque.
O  SR. MILTON VIEIRA – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.
O SR. MILTON VIEIRA (DEM – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor do destaque, tem a palavra o Deputado Fer-
nando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
estou exercendo o meu terceiro mandato de Deputado 
e votei contra as DRUs que passaram aqui, seja do 
Governo Fernando Henrique, seja do Governo Lula. 

Criou-se aqui, primeiramente, o Fundo Social de 
Emergência. Depois, nós o transformamos na DRU, 
que foi prorrogada de 4 em 4 anos.

Então, posso dizer com tranquilidade que, nessa 
matéria, ao contrário do que diz o Deputado Eduardo 
Valverde, tenho muita coerência. 

Quem não tem coerência é quem votou pela DRU 
já por 2 vezes, tirou o dinheiro da educação e agora 
faz um discurso melodramático para repô-lo em gotas 
até 2011. Quem votou na DRU tirou o dinheiro da edu-
cação – eram 18% e retiraram 20% nesses 6 anos de 
Governo Lula. Esses 20% tinham de ser aplicados. 

Agora, para cá foi enviada uma proposta de aca-
bar com a desvinculação da DRU da educação. É óti-
ma a proposta, teve a aprovação de todos. Precisamos 
tratar da política, de como aplicar os recursos públicos 
e não apenas ter uma linguagem de economês, finan-
ceira, estar aqui a serviço, votando medida provisória de 
interesse dos bancos, como fazemos no cotidiano.
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Todos devem apoiar essa medida. Estamos pro-
pondo que ela passe a valer a partir de 2009, que não 
posterguemos para 2011. A educação tem pressa.

O Deputado Nelson Proença e eu conversáva-
mos ali atrás, enquanto o meu eminente amigo, o Lí-
der Henrique Fontana, falava que queremos cuidar da 
pesca, sim. Mas é preciso tratar antes da educação. 
Primeiro, a educação; depois, a pesca.

Vamos votar. Se a base não tem votos e vem com 
a argumentação de que precisa ter responsabilidade 
fiscal, vai ter responsabilidade fiscal neste Governo. E 
para o próximo? Não é preciso? Vamos acabar para 
depois? Não. Se é para acabar, isso tem de ser feito 
agora – aliás, já deveria ter sido feito antes, já não de-
veria ter sido vinculado este recurso para tirar dinheiro 
da educação. Perdemos dinheiro durante muitos anos. 
Faltou dinheiro para o salário dos professores para 
melhorar a educação infantil. 

Aquele discurso que se faz no cotidiano que pre-
cisamos defender a educação, se vamos defender é 
agora, é na hora do voto. Não sei da argumentação 
daqui a pouco.

Por isso defendo a proposta de votar “não” a 
este texto para tirar esse gradualismo. Que passe a 
valer desde já. 

Vou encerrar por aqui, vou deixar 1 minuto e 40 
segundos para que possamos aproveitar e votar rapi-
damente a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan 
Valente, que falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é 
impressionante que tenhamos votado a DRU, com a 
proposta substitutiva do Deputado Marinho, e agora o 
Governo não tenha 308 votos em cima de uma emen-
da absolutamente justa, que é acabar com a DRU na 
educação. É disso que se trata. 

O gradualismo não serve para nada. O gradua-
lismo é a socialização da miséria na educação, assim 
como era o FUNDEF – continua o FUNDEB. É muito 
pouco recurso. Ou seja, pega um FUNDEB da vida em 
4 anos – 4 bilhões e 500 milhões de suplementação; 
pega uma isenção ou uma doação para as montadoras 
de veículos – 4 bilhões de uma vez só. Estamos discu-
tindo o que é que faz, dá mais um pouquinho aqui. 

No tempo dos tucanos, dava 400 milhões – mi-
lhões! – para o FUNDEF para o Brasil inteiro. Uma 
miséria para a educação. 

Quando chega a hora de acabar com a DRU, que 
significa aí, sim, colocar mais 3,6% da arrecadação de 
impostos hoje... Por isso a emenda do Deputado Fer-
nando Coruja é correta, porque acaba agora com ela, 

assim como deveríamos acabar com a DRU. Inclusive, 
a Deputada Luciana Genro tem uma proposta que es-
taria numa aglutinativa, que teve de ser retirada para 
se votar rapidamente e acabar também com a DRU da 
saúde, porque se trata de verba vinculada.

É sintomático que hoje, numa quarta-feira, não 
possamos votar algo que diz respeito a mais recursos 
para a educação. Nem nós que discutimos nesta Casa 
um Plano Nacional de Educação para universalizar a 
educação básica, em 10 anos colocar todos na esco-
la, de 0 a 17 anos, com prazos, com datas. Isso foi em 
1998 e votado em 2001. 

Agora, em 2009, queremos acabar com a DRU. 
Não podemos acabar com a DRU; deve ser gradual: 
12,5 %, 5%. Quando chega a hora de votar uma emen-
da como essa, já não há mais quorum.

Por isso, entendo que temos de continuar este 
debate. Não há como, depois, o Líder do Governo vir 
propor, pelo fato de não ser possível votar a segunda 
emenda, que então votemos a lei da pesca porque 
amanhã é dia do pescador. 

Isso é até um desrespeito ao debate sobre a edu-
cação pública do País. Temos de ter respeito com os 
milhares de educadores brasileiros. Disseram aqui que 
há piso salarial, mas também gradualmente atingimos 
um piso de 950 reais para um professor dar 40 horas 
semanais. Somos capazes de nos gabar disso – dar 
950 reais por 40 horas semanais. Pagamos de juros 
e de amortizações da dívida pública 282 bilhões de 
reais em 2008. Este ano, vamos gastar não 30,5% do 
Orçamento com juros e amortizações, mas, até abril, 
já gastamos 34,5% do Orçamento em juros e amorti-
zações, fora a emissão de títulos públicos. 

Por isso, espero que os educadores brasileiros, 
que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro que está 
assistindo a esta sessão da Câmara na TV Câmara 
raciocinem um pouco, façam um balanço. 

Quando se trata de discutir educação aqui, dis-
cute-se migalhas; quando se trata de discutir isenções 
fiscais ou o socorro a setores econômicos, como foi 
aqui com o agronegócio, com os bancos, com as mon-
tadoras, com as empreiteiras, aí, é um quorum que 
não acaba mais. Ora, o Governo precisa saber o que 
quer. Por isso a defesa da educação pública é o fim 
da DRU agora mesmo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José Car-
los Aleluia, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, é muito simples, 
apesar de o Parlamento brasileiro não ser muito com-
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preensível nas suas atividades de plenário para a maio-
ria da população. Já aprovamos, com uma abstenção 
e mais de 308 votos, o fim gradual da desvinculação 
das receitas da educação, uma ideia nefasta da era 
Fernando Henrique que, na era Lula, incoerentemente, 
foi prorrogada até 2011. 

Agora, este Plenário já disse, e vai reiterar na se-
gunda votação – semana que vem provavelmente –, 
porque se trata de emenda constitucional, que neste 
ano ainda roubaremos, surrupiaremos, subtrairemos 
da educação – e não estou fazendo nenhuma ilação 
sobre denúncia contra ninguém aqui, já teve gente re-
clamando “eu nunca roubei” –, nós só retiraremos, para 
usar uma linguagem gentil, da educação, 12,5%, cerca 
de 8 bilhões de reais. Ano que vem, 2010, só subtrai-
remos da educação 5%. Isso foi aprovado aqui. 

Como é da boa prática legislativa, destacou-se 
uma emenda do Partido Popular Socialista – que até 
nesse momento foi mesmo popular e socialista, não 
é muito usual –, que define o seguinte: vai-se acabar 
com essa desvinculação obrigatória de receitas para 
a educação desde já. Não se retirará da educação ne-
nhum centavo de receitas de impostos e transferências 
já, agora, em 2009, e também em 2010. Não vamos 
deixar essa bela medida só para a próxima Presidenta 
da República – eu me refiro à Heloísa Helena, antes 
que já venham com outras suposições. 

Então, é disso que se trata. Para surpresa ge-
ral, no gradualismo, num Governo agora que diz que 
preza o ajuste fiscal, nós, na época do PT, Deputada 
Luciana Genro, ouvíamos muito, concordávamos e 
repetíamos que o ajuste fiscal era o do Estado míni-
mo e da retirada de recursos da educação, da saúde 
pública e o privatismo máximo. Muito bem! O Governo 
agora diz: “Nós temos responsabilidade fiscal.” Não é 
possível ter responsabilidade fiscal com irresponsabi-
lidade educacional. 

O que vamos decidir agora é isso. Será inte-
ressante ver esse painel, porque o Governo precisa 
colocar 308 votos dizendo “não; nós queremos des-
vincular receitas”. Acabar com a desvinculação de re-
ceitas para a educação só na próxima gestão. Nesta, 
vamos devagar.

A educação exige pressa, celeridade. Neste mo-
mento, provavelmente amanhã, uma criança irá se eva-
dir da escola. O ensino técnico, de base profissional, 
melhorou e aumentou? Sem dúvida, Deputado Carlos 
Abicalil, meu grande companheiro de sonhos por uma 
educação pública, democrática e de qualidade. 

Houve avanços aqui e ali, não negamos. Agora, 
podemos avançar muito mais. Podia-se fazer muito 
mais; podia-se ter um salto na educação, especialmen-

te, no gargalo do ensino médio, muito maior. É uma 
necessidade premente, urgente. 

Poderíamos ver o piso salarial nacional do ma-
gistério, que ainda assim é insuficiente, praticado, mas 
há 7 ou 8 Governos que até ajuizaram ações judiciais 
para não pagá-lo. Então, há muita incoerência aqui. 

Ninguém está se jactando de ser a pureza ab-
soluta, a coerência integral. A vida é cheia de percal-
ços, mas, às vezes, as situações são absolutamente 
objetivas. 

O PSOL não tem dúvida alguma quanto à via-
bilidade e a necessidade de se acabar com qual-
quer centavo de recurso desvinculado da educação, 
agora, já.

Portanto, diremos “sim” a esse destaque, para re-
tirar as expressões do texto. Aí, nesse caso, há sempre 
confusão. Para manter o texto, não queremos; vamos 
dizer “não” à desvinculação das receitas da educação 
ainda que só de 8 ou 10 bilhões, este ano, e algo um 
pouco menor no ano que vem. Como queremos todos 
esses recursos para a educação, vamos votar “não”. 
Vamos ver se 308 Deputados dirão “sim”, que significa 
“não” à educação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PSDB, ao Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vou explicar a quem nos assiste. A Desvin-
culação das Receitas da União – DRU foi um procedi-
mento vital para o êxito do Plano Real, acabou com a 
inflação no Brasil, mas desvinculou 20% das receitas 
da União para que o Governo pudesse ter margem, 
inclusive, para retornar esses recursos para a educa-
ção e outras áreas. Foi um mecanismo que ajudou a 
dar consistência ao Plano Real e fazer do Brasil o que 
é hoje em matéria de fundamentos econômicos.

Agora, querem desvincular 20% dos recursos 
da educação que estão na DRU. A proposta aprovada 
desvincula 7,5% este ano, 7,5% ano que vem e 20% 
em 2011, com o Governo do sucessor do atual Gover-
no. Este ano, desvincula 7,5%; ano que vem, 7,5%; e 
o sucessor zera. É hábito recorrente deste Governo: 
jogar com mão de gato.

Estamos aqui para defender. Se há uma vonta-
de amplamente majoritária da Casa de desvincular 
as receitas da educação e colocá-las totalmente no 
Ministério da Educação, que o façamos desde já inte-
gralmente. Essa é a essência da emenda apresentada 
pelo Deputado Fernando Coruja.

Essa discussão deu origem aqui a um espetáculo 
de mentiras, de achincalhe à verdade, promovido por 
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Lideranças petistas, governistas. O Líder do Governo 
veio falar de PAC.

Informação real: executaram o PAC este ano, 
3,5%. O resto é conversa fiada, mentira. Isso está no 
Sistema Integrado de Administração Financeira – SIA-
FI. O Líder do PT veio aqui dizer que no Governo Fer-
nando Henrique Cardoso não se fez uma escola téc-
nica. Como é que fala uma mentira descarada dessa, 
no plenário da Casa, nesta televisão da Câmara dos 
Deputados? O Governo Fernando Henrique Cardoso 
elevou de 114 para 147 o número de escolas técnicas 
e de 90 mil para 267 mil o número de alunos – 300% 
de aumento.

Eles falam números genéricos, contradizendo 
um e outro. Um diz que, ao final deste Governo, have-
rá 340 escolas; outro diz que serão 420. Eles não têm 
compromisso nenhum com números e, muito menos, 
com a verdade.

Tentaram passar a ideia de que educação é obra 
deste Governo. O Governo Fernando Henrique fez o 
FUNDEF, que universalizou o ensino fundamental. Isso 
é número. Ao final do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, 97% de todas as crianças e adolescentes 
do Brasil que precisavam estar na escola de ensino 
fundamental estavam.

Qual foi o voto dos petistas neste plenário com 
relação ao FUNDEF? Contra. Votaram contra. Uma 
desfaçatez sórdida. Não há nenhum compromisso 
democrático num discurso dessa natureza, como não 
há no discurso sórdido que fizeram há pouco ali, a 
favor do término da DRU na educação. Eles querem 
fazer jogo de mão de gato, por isso, neste momento, 
estão obstruindo a votação. Covardia com a educa-
ção, covardia com a verdade. Saíram do plenário en-
vergonhados. Querem obstruir para que não se vote. 
Nunca quiseram votar o fim da DRU. Fizeram jogo de 
cena e desqualificam o Governo que mais fez pela 
educação no Brasil.

A democracia, o combate à ignorância, o avanço 
na educação, na inovação tecnológica é um processo 
contínuo. Parem com essa desfaçatez do “nunca an-
tes neste País”. Isso é uma mentira, um modo de não 
fazer o jogo democrático. Não o fizeram na oposição e 
não o fazem no Governo. Na oposição votaram contra 
o FUNDEF, na oposição devem ter votado também con-
tra a LDB que nós fizemos, contra o Plano Nacional de 
Educação. Só abriam a boca aqui para ser contra.

Hoje, votamos recursos para o Nordeste; conclu-
ímos votação da medida provisória, outra mais, para o 
Programa Minha Casa, Minha Vida. A medida provisória 
principal teve a colaboração decisiva de Deputados do 
PSDB e de outros partidos de oposição que colabora-
ram com o relatório e o aperfeiçoaram.

Qual o jogo que fazem aqui? Sentiram uma bre-
cha, vieram com uma virulência, uma contundência.

O combate ao trabalho infantil faz parte de pro-
grama do Governo Fernando Henrique Cardoso que 
este Governo acabou. Aumentou o trabalho infantil no 
Brasil com o Governo Lula. Apesar da bolsa, aumen-
tou o trabalho infantil neste Governo.

Temos um conjunto de iniciativas nessa área do 
ensino profissionalizante. O PROEP utilizava recur-
sos do Ministério da Educação e do Banco Mundial. 
O primeiro Ministro da Educação do Presidente Lula 
acabou com o PROEP, devolveu o dinheiro para o 
Banco Mundial.

O ponto de partida do PROEP é o ensino pro-
fissionalizante ser administrado conjuntamente pela 
União, Estado e Município.

O Governo Lula, centralizador, achando que era 
o dono da verdade, por meio de seu primeiro Ministro 
da Educação – e o segundo Ministro também não foi 
grande coisa – cancelou o PROEP, devolveu o dinheiro. 
É de uma irracionalidade! Quantos milhares de jovens 
brasileiros precisando de qualificação profissional fo-
ram privados dela? E agora gritam que vão entregar. 
Vão entregar quantas? Se perguntar quantas já entre-
garam, está longe esse número.

Semana que vem vamos desafiá-los a uma bom 
debate sobre a educação. Que não seja no grito, que 
seja feito depois de eles cometerem essa atitude insana 
de sair do plenário por covardia e não quererem votar. 
Que desde já se liberem os 20% da DRU da educação 
para a educação. Não querem fazê-lo.

Estavam fazendo jogo de cena. Vieram aqui, apro-
veitando esse jogo de cena, gritar infâmias, mentiras, 
coisa de gente que não está habituada ao convívio 
democrático. Não aceitam o que foi feito antes, que os 
permitiu fazer o que estão fazendo hoje. E fazem muito 
menos do que se poderia e deveria fazer a favor do 
trabalhador brasileiro, do jovem que precisa de ensino 
profissionalizante e da população do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

bem. 
Vamos votar, então. 
Orientação de bancada. A Deputada Fátima Be-

zerra vai manifestar-se contra.
O  SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Deputado Valdir Colatto votaria com o partido na 
votação anterior.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, co-
legas Parlamentares, estou vindo aqui exatamente 
para fazer a defesa do texto original. E quero começar 
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lembrando o seguinte: no plano federal, a vinculação 
– os chamados 18% – não vem sendo cumprida na 
sua integralidade desde o advento, Deputado Abicalil, 
do famigerado Fundo Social de Emergência, depois 
substituído pelo Fundo de Estabilidade Fiscal e depois 
pela DRU, desde 1995.

Portanto, nós nos sentimos muito à vontade por-
que, na verdade, não foi o Governo do Presidente Lula 
que criou esses monstros, que, ao longo desses anos, 
levaram mais de 80 bilhões de reais dos recursos des-
tinados à educação pública neste País. Muito pelo con-
trário: este é o Governo que tem a coragem de propor, 
exatamente agora, a desvinculação definitiva da DRU. 
Sabe para quê, Deputado Vaccarezza? Para que não 
se usem mais artifícios e se desviem os recursos da 
educação pública deste País.

É bom lembrar, inclusive, que o nosso Governo, 
do ponto de vista orçamentário, já está cumprindo os 
18% que, segundo a Constituição, nós somos obri-
gados a investir. Na verdade, aprovar a DRU significa 
constitucionalizarmos e eliminarmos, de uma vez por 
todas, qualquer artifício, qualquer tentativa de desviar 
os recursos da educação.

Depois, dizer que nós nos sentimo s aqui muito 
à vontade, porque este é o Governo do FUNDEB. Na 
verdade, os petistas, no passado, não foram contra o 
FUNDEF; os petistas, no passado, foram contra o ca-
ráter excludente do FUNDEF; o FUNDEF deixou de 
fora a educação de jovens e adultos, deixou de fora a 
creche, deixou de fora a educação infantil. 

Por isso, os petistas, os aliados e este Congresso 
votaram com muita alegria o FUNDEB, Deputado Abi-
calil, que inclusive tive a honra de relatar nesta Casa. O 
FUNDEB constitui uma das políticas mais generosas, 
porque o FUNDEB vem na direção de resgatarmos a 
imensa dívida que o Estado brasileiro ainda tem com 
80% das crianças de zero a 3 anos fora da escola; 
com os mais de 40% das crianças de 4 a 6 anos fora 
da escola; e a dívida que este País tem com relação 
ao analfabetismo. 

Este Governo, colegas Parlamentares, é o Go-
verno do piso salarial, mesmo que o piso salarial ain-
da esteja distante, Deputado Chico Alencar, daquilo 
que os professores do Brasil merecem. Mas nós não 
podemos deixar de reconhecer que foi um passo im-
portantíssimo. E foi o Presidente Lula, sim, que teve 
a sensibilidade de mandar a esta Casa um projeto de 
lei, para que nós regulamentássemos um artigo que 
estava na Constituição desde 1988. 

O piso salarial, repito, mesmo não sendo o ideal, 
constitui um passo muito importante para construirmos 
uma política pública de valorização dos trabalhadores 
em educação deste País. 

Por isso, Sr. Presidente, nós queremos fazer um 
apelo: para que de fato mantenhamos o texto original, 
que foi fruto de um amplo debate na Comissão de 
Constituição e Justiça, na Comissão Especial; fruto 
de um acordo feito com o Senado Federal. Então, va-
mos deixar de fazer firula, vamos deixar de jogar para 
a plateia. E eu sei que esta Casa tem agido com res-
ponsabilidade, inclusive até de forma suprapartidária, 
quando estão em jogo os destinos da Nação, princi-
palmente no campo da educação.

Por isso é que nós fazemos um apelo para que 
mantenhamos o texto original. E, com isso, nós estare-
mos dando passos seguros em busca da tão sonhada 
melhoria da qualidade da educação, da expansão e do 
fortalecimento da educação brasileira.

Pelo texto original.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votar, então.
Para orientar a bancada, PT. Como orienta a 

bancada?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, nós queremos manter o texto original. 

Segundo, quero aproveitar para fazer um pro-
testo contra os termos dos debates. Nós estamos 
fazendo aqui um debate elevado, de alto nível. E a 
população, ao se manifestar nas urnas, não permite 
tamanha arrogância, como nós ouvimos aqui em al-
gumas falas; e despautérios, coisa que não pega bem 
no Legislativo.

Como nós queremos manter o texto que foi ela-
borado e bem discutido na Comissão de Educação, 
vamos entrar em obstrução e aprová-lo na semana 
que vem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
PT em obstrução.

PMDB.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB em obs-
trução, Sr. Presidente.

O SR. JÚLIO DELGADO – Pelo Bloco, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pelo 
Bloco.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de fazer o encaminhamento pelo Bloco, quero solicitar 
a V.Exa... Nós estamos com a abertura da janela que 
V.Exa. tanto propalou, e que tivemos condições de 
fazer em função das sessões extraordinárias; e tam-
bém com o compromisso feito na semana passada por 
V.Exa. e tantos Deputados aqui presentes, da questão 
de colocarmos em pauta o PL nº 01, da Comissão que 
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eu presidi, que está pronto para votação no plenário 
desta Casa, com a possibilidade de não termos mais 
medidas provisórias trancando a pauta. Então, quero 
fazer essa reivindicação a V.Exa. 

E, pelo Bloco, dizer também que nós sabemos 
que o número é qualificado. Nós queremos manter 
esse item na proposta de votação. Então, o Bloco está 
entrando em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco em 
obstrução.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – PSC, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, 
em benefício da educação brasileira, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

A SRA. LUCIANA GENRO – PSOL, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
não posso deixar de manifestar uma indignação pro-
funda pelos discursos que escutamos aqui. De um 
lado, o PSDB, que criou a DRU, tirando recursos da 
educação, agora faz este discurso hipócrita em defesa 
da educação e pelo fim da DRU; de outro lado, o PT, 
que manteve a DRU, apesar de ter sido contra a sua 
criação, durante os 6 anos de mandato do Presidente 
Lula, agora quer terminar com a DRU gradativamente, 
na metade do seu segundo mandato, para só valer inte-
gralmente no final do segundo mandato do Presidente 
Lula, quando o seu mandato tiver terminado.

É realmente indigno esse paradoxo, essa troca de 
papeis a que assistimos no Parlamento brasileiro! Nós 

do PSOL primamos pela coerência, Sr. Presidente. Por 
isso, em 2006, nós apresentamos uma PEC, de nº 538, 
encabeçada por mim, propondo a extinção completa 
da DRU nas áreas da saúde e da educação.

E é por isso também que nós apoiamos o des-
taque do PPS, votamos “não” ao texto e fazemos um 
chamado àqueles Deputados do PT que querem ain-
da resgatar os seus compromissos de verdade com 
a educação, os compromissos que defenderam ainda 
quando eram Oposição ao Governo Fernando Henri-
que e foram contra a DRU, para que também votem 
“não” ao texto e “sim” ao destaque do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
PSOL vota “não”.

O PPS, como vota, Deputado Coruja?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 

encaminhamos este destaque e lembramos que é claro 
que essa DRU, o Fundo Social de Emergência, isso 
já é antigo. No Governo Fernando Henrique, o PT vo-
tou contra; depois que assumiu o Governo Lula, eles 
votaram 2 vezes a favor – recriaram 2 vezes. Então, 
essa vinculação é muito antiga. 

Agora, todo mundo quer acabar. Eu votei contra 
todas as vezes. E está na hora de acabar de vez. E como 
acaba de vez? É só botar o dedo aí e dizer “não”, e a 
partir da semana que vem, promulgada após o segundo 
turno, já haverá mais dinheiro para a educação.

Então, é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 

“não”.
Como vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
vota no texto original por entender que o texto contem-
pla tudo aquilo que está sendo colocado aqui: 7,5% 
agora; 7,5% no próximo ano. 

É evidente que, em 2011, será concluído aquilo 
que se está propondo neste momento. O Orçamento 
da União, o Orçamento dos Estados e dos Municípios... 
Tem de haver o momento certo e oportuno para cons-
truirmos as coisas. Então, devagar e construindo de 
forma consolidada, chega-se a um denominador e se 
pode verdadeiramente eliminar a DRU da educação.

Portanto, o PV vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PDT, Deputado Brizola Neto.
O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa é uma 
questão de fundo para o PDT, é uma questão do pro-
grama do partido, do partido que defende amplos in-
vestimentos em educação, do partido que sempre foi 
contra a Desvinculação dos Recursos da União. E, 
neste momento, não tem como acompanhar o Gover-
no, nessa posição, e defende que sejam liberados de 
imediato os recursos, que a DRU não incida sobre os 
recursos da educação já a partir de 2010. 

Quem sabe assim, com o orçamento garantido, 
com mais orçamento para a educação, nós possamos 
realizar o sonho da educação pública em turno integral 
em todo o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT, 
portanto, vota...

O SR. BRIZOLA NETO – Vota “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PP, como vota?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP chama 
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a bancada disposta a votar esta matéria. Votamos num 
primeiro momento e desejamos continuar votando. É 
evidente que, ao olharmos para o plenário, a maioria 
da nossa bancada já saiu do plenário.

Consequentemente, o PP entra em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP em 

obstrução. 
PTB. (Pausa.)
PR. (Pausa.) Obstrução. 
PTB – Trabalhista Brasileiro.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já nos 
encaminhamentos para o encerramento da discussão 
e do requerimento de adiamento da votação, nós tí-
nhamos colocado o nosso pronunciamento no sentido 
de que se prenunciava aquilo que está acontecendo. 
Logicamente, nós queremos que esta janela seja mais 
bem aproveitada. 

Já secundando o Deputado Júlio Delgado, na 
semana que vem precisamos votar o PL nº 1, que 
garante aos aposentados um aumento maior do que 
aquele que estão recebendo. Sem dúvida nenhuma, 
essa é a grande expectativa; e isso foi prometido a eles 
na semana passada. 

A orientação da Liderança é pela obstrução. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela obs-

trução o PTB.
Democratas. ( Pausa.)
PSDB. (Pausa.)
Democratas.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje assistimos a uma cena que vi muito quando era 
criança nos filmes de caubói. Numa batalha, quando o 
Exército americano se sentia perdido diante dos índios, 
deixava meia dúzia atirando para dar cobertura, e os 
outros fugirem. Foi isso o que o Governo fez hoje.

Quero dizer que o que está em votação é a de-
cisão. O Governo quer enganar a população. Queria 
aprovar uma emenda constitucional em que ele tinha 
a desvinculação dos recursos, ele não investia em 
educação, mas o eleito em 2010 teria de investir em 
2011. Ou seja, ele estava querendo fazer a bondade 
com o dinheiro do próximo Governo. 

Quem votou “não”, como o Deputado Brizola, 
como o PSOL, como nós, como o PSDB, quer imedia-
tamente que o assunto seja resolvido, que em 2010 
já não se tire dinheiro da educação. Portanto, vamos 
tentar levantar um dinheirinho para colocar na rua um 
outdoor com os “heróis da retirada”, os que fugiram na 
madrugada para não votar a favor da educação.

Nós votamos “não”. E votar “não” significa votar 
no dinheiro da educação para 2010, e também para 

2011, e também para 2012. Vamos votar “não”, para 
que imediatamente o dinheiro fique disponível para a 
sociedade e para o ensino fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que rebai-
xa a discussão aqui na Casa ou em qualquer lugar é 
a mentira, é a desfaçatez. É isso que rebaixa a dis-
cussão. E nós vimos aqui hoje um festival de menti-
ra, de desfaçatez; e, como disse o Deputado Aleluia, 
é jogar com a mão do gato e expor inclusive aliados 
a situações vexaminosas. Vi Líderes de partidos que 
até 15 minutos defendiam ardentemente o fim da DRU 
na educação saindo do plenário agora e votando pela 
obstrução. É lamentável. É isto que rebaixa o Parla-
mento: é essa mudança de posição, que é fruto desse 
jogo com mão de gato.

No fundo, o compromisso era verbal, era de jogo 
de cena e não era real. Nós queremos que o recurso 
realmente vá para a educação, e já. Não deve ter essa 
graduação. Por isso, vamos votar “não”, fazendo aqui 
um agradecimento ao Relator da matéria, Deputado 
Rogério Marinho, o mais novo Parlamentar do PSDB, 
e também dizendo da nossa satisfação de poder hoje 
estar reafirmando um testemunho do nosso compro-
misso com a educação, que é um testemunho desde 
sempre e não de ocasião.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “não”.

Vamos, então, tomar os assentos para...
Governo e Minoria.
Governo, o que recomenda? (Pausa.) Acho que 

não quer falar.
Minoria.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas convoca 
todos os Parlamentares para votar “não”. Votar “não” 
significa 10 bilhões de reais a mais para a educação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está ini-
ciada a votação.

O SR. RONALDO CAIADO – Obstrução e votar 
“sim” é exatamente negar 10 bilhões de reais à edu-
cação.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB faz parte do Bloco, mas faz questão, por sua 
tradição de defesa da educação brasileira, de dizer que 
o texto é absolutamente compatível com a realidade 
política e econômica que vivemos no Brasil.
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Esse recurso parcelado garantirá, por exemplo, 
que os Governos de São Paulo, de Minas Gerais e do 
Rio Grande do Sul retirem do Supremo Tribunal Federal 
o recurso que impetraram contra o piso salarial nacional 
dos professores. (palmas) Esse recurso garantirá per-
feitamente o início de um processo de recuperação da 
educação, que passou por um definhamento durante 
anos de absoluto desrespeito à educação brasileira. 

Objetivamente, sem adjetivar, sem necessaria-
mente dizer que alguém fugiu da batalha, Sr. Presiden-
te, encaramos a batalha educacional com seriedade e 
com conteúdo, sem apostilar a educação, como gover-
nos que se dizem de alto nível fazem com os livros do 
FNDE: jogam no lixo para beneficiar amigos.

Por isso, Sr. Presidente, o voto é pela manutenção 
do texto, é pela agregação real dos valores possíveis 
para a educação que estamos construindo para o fu-
turo. Esse é o voto que dou com coerência, de quem 
esteve e está nas ruas em defesa da educação, sem 
fuga e com argumento. (Palmas.)

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para mudar o 
painel.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós acaba-
mos de ouvir aqui uma manifestação de desespero, 
uma manifestação também mentirosa. O Governo de 
São Paulo e o Governo de Minas Gerais...

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, não 
permita os adjetivos, por gentileza. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Você vai ouvir agora! Vai 
ouvir como eu a ouvi. 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – O senhor está 
chamando ela de mentirosa.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Não entraram com ADIN 
no Supremo. Conversa fiada! 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um minu-
tinho. Um pouco de ordem no plenário.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Segunda coisa...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Falem, 

mas cada um por vez.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Tudo bem. Então...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra o Líder José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Isso!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se al-

guém pedir a palavra em seguida, falará em seguida, 
com todo o respeito à palavra já dita pela Deputada 
Alice Portugal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Segunda coisa, Sr. Presi-
dente: não há nenhuma obrigatoriedade de transferên-
cia, para os Estados, dos recursos da DRU que estão 
sendo liberados. Outra mentira. Então, dizer aqui que 

estão querendo fazer isso para ajudar aquilo... São 
Paulo não precisa dessa ajuda. São Paulo não precisa 
dessa ajuda. Isso aí é conversa para passar mel na 
boca de Parlamentar. Não há, infelizmente, nenhuma 
determinação na PEC nº sobre o modo como esses 
recursos serão utilizados. Eles vão para a educação. E 
nós esperamos que, com bom senso, o Ministério da 
Educação faça o melhor uso desses recursos.

O resto é gritaria de quem se sente muito deses-
perado porque foi pego em flagrante na tentativa de 
burla, fazendo jogo de cena de que vai passar o re-
curso para a educação e, na realidade, não vai passar 
o recurso para a educação; e não quer. Está saindo, 
está batendo em retirada porque não quer votar que 
os recursos da DRU sejam totalmente destinados à 
educação a partir deste ano. Querem mais uma vez 
mão de gato: um pouco neste ano, um pouco no ano 
que vem; e tudo no próximo Governo, não implicando 
nenhuma responsabilidade efetiva deste Governo.

Esta é a verdade, Sr. Presidente. Por isso, nós 
queremos chamar os Deputados de todos os partidos 
que têm compromisso com a educação para que ve-
nham aqui votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Vac-
carezza, V.Exa. quer retificar o voto?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
somente registrar a nossa obstrução. Eu não conse-
gui, no sistema, que aparecesse “obstrução”. Quero 
que registre em ata a minha obstrução, para manter 
o texto.

O debate aqui foi claro, a população conhece as 
posições, e o povo está se manifestando em todos os 
momentos. Então, o debate que tinha de ser feito por 
hoje já foi feito.

O  SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para mu-
dar o...

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
solicito a palavra pela Liderança do Democratas. Sr. 
Presidente, tempo de Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou fa-
zer o seguinte: eu vou dar a palavra ao Líder Ronaldo 
Caiado e, em seguida, vou encerrar a votação...

Os senhores querem falar como Líder? Deputado 
Hugo Leal e Deputado Brizola Neto...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mi-

nutinho! Se eu falar e os senhores falarem, não dará 
certo.

Eu vou dar a palavra aos Srs. Líderes e, em se-
guida, eu vou encerrar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Ronaldo Caiado, como Líder, pelo DEM. Em seguida, 
Líder Hugo Leal; em seguida, Líder Brizola Neto.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, não podemos, neste momen-
to, agora, já às 22h, dar espaço para que aqueles ou 
aquelas que há poucas horas defendiam a verba para 
a educação venham ao microfone para desviar o as-
sunto. Discutir assunto do Rio Grande do Sul, de São 
Paulo, essa estratégia conhecemos bem. Nós não va-
mos entrar nesse jogo, minha Presidenta da Comissão 
de Educação.

É fundamental que, principalmente V.Exas., este-
jam aqui para defender aquilo que a sociedade espera. 
Este Governo tem dito repetidas vezes que era autor, 
em primeiro lugar, da regularização da Emenda 29, 
para liberar dinheiro para a Saúde. Na hora de votar 
aqui o projeto, no qual definia 10% da receita corrente 
bruta para a Saúde, saíram do plenário, criaram uma 
CSS, deixaram a saúde na UTI. Agora, levantaram a 
bandeira da educação, disseram, em todas as reuniões 
de Líderes, na presença do Presidente da Casa, que 
estavam dispostos a votar a PEC nº da DRU.

O que é esta PEC, para o telespectador enten-
der? É exatamente liberar para a Educação 10 bilhões 
de reais no ano de 2009. É isso. Blefaram! Em todos 
os momentos estavam dispostos; no momento em que 
a matéria veio, foi pautada pelo Presidente, as coisas 
começaram a mudar: o PT começou a ficar inquieto, 
intranquilo. Aquela disposição começava a se anemiar, 
a se desidratar a cada minuto, com cada telefonema 
que vinha do Palácio do Planalto. A cada ligação, nós 
víamos que do plenário cheio já começavam a bater 
em retirada. Deixaram apenas alguns aqui, para tentar 
amortecer ou tentar anestesiar aquilo que é impossível 
explicar à sociedade.

Como o PT vai explicar à sociedade brasileira? 
Como o Governo do PT vai explicar à sociedade bra-
sileira que, neste momento, não deixou que 10 bilhões 
de reais fossem para a Educação e que 10 bilhões re-
ais fossem transferidos para pagar juros a banqueiros? 
Como pode isso? Que paixão é essa agora, depois 
que Lula disse que é chique emprestar dinheiro para 
o FMI? Pelo amor de Deus! Emprestar dinheiro da 
Educação?! Retirar 10 bilhões de reais da Educação, 
agora à noite, e transferir para pagar juro a banquei-
ro?! É realmente uma inversão completa, não só do 
discurso, mas também de valores.

O Brasil, há poucas noites, viu o comportamento 
do PT quando a discussão era dinheiro para a Saúde: 
bateram em retirada também. Hoje, quando é Educa-
ção, também batem em retirada e inviabilizam cada vez 

mais a Educação no País. É a isso que nós estamos 
assistindo. No entanto, vêm com alguns discursos rai-
vosos tentando localizar em algumas regiões do País 
ou nos Estados... Não vamos entrar nessa. A matéria 
que está na pauta de votação da Câmara dos Depu-
tados é liberar 10 bilhões de reais para a Educação. 
Os que votaram “não” estão no painel – esses que 
votaram “não” estão exatamente liberando 10 bilhões 
de reais para a Educação; os que obstruíram ou que 
votaram “sim” estão retirando 10 bilhões de reais e 
encaminhando para os banqueiros do País.

Então, quero encerrar dizendo que a máscara 
caiu, Sr. Presidente! A máscara caiu! Ou seja, o PT 
não tem compromisso com a Saúde nem com a Edu-
cação. Só tem compromisso com os cartéis e com os 
banqueiros deste País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Caia-
do, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Rafael Guerra, 1º Secretário.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra o Deputado Hugo Leal.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para mu-
dar no painel: o PSC, em vez de “não”, colocar obs-
trução, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Deputado 
Roberto Santiago.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
mudar a orientação do Partido Verde para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Deputada 
Maria do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, eu quero apenas fazer uma referência aos 
nobres Líderes da Oposição, a quem saudei na fala 
inicial que tive oportunidade de fazer, pela unidade que 
construímos em torno deste projeto. 

E recuperar, especialmente como Presidenta da 
Comissão de Educação e Cultura que sou, que estabe-
lecemos a partir da Comissão Permanente um diálogo 
muito interessante com a Comissão Especial que foi 
constituída para analisar esta PEC, e com o próprio 
Relator, Deputado Rogério Marinho, hoje do PSDB.

O debate com o Relator, o trabalho de todos os 
partidos, indistintamente, na Comissão, foi no sentido 
da aprovação da matéria como ela se encontra hoje no 
plenário. É muito ruim para o tema da Educação que 
tenhamos agora um destaque, digamos assim, estabe-
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lecido fora do diálogo que foi efetivamente construído 
para o enfrentamento da DRU e a retomada desses 
recursos para a Educação.

Aliás, eu perguntaria ao Líder do Democratas, 
Deputado Caiado, que agora não se encontra mais co-
nosco, ou ao Líder do PSDB, que reclamou da nossa 
retirada e que não ficou para nos escutar, ao Deputado 
Aleluia, sobre essas questões, porque nós estamos 
convencidos de que estamos dando um passo, De-
putado Rafael Guerra, na educação brasileira, com a 
aprovação desta matéria como ela veio da Comissão 
Especial, que é um dos passos mais importantes. E 
qual é o risco? Efetivamente, o risco é o seguinte: o de 
termos aqui uma matéria que depois vai para o Senado 
Federal e que tramitará com mais dificuldades. 

Portanto, a nossa responsabilidade acima de 
tudo, sabendo que estamos devolvendo para a edu-
cação brasileira recursos que foram retirados no Go-
verno Fernando Henrique, estamos dando fim à DRU, 
construindo um calendário de enfrentamento da DRU, 
e estamos com um diálogo importante e não podemos 
perder esta oportunidade, sob pena...

(O microfone é desligado.) 
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Para en-

cerrar, Deputada.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Mesmo com o 

adiantado da hora, eu quero, em nome do diálogo que 
fizemos, especialmente na Comissão de Educação e 
Cultura, deixar registrado que não corremos, que não 
fugimos, mas que estamos debatendo até este mo-
mento e vamos debater sem cessar a importância de 
que não tenhamos subterfúgios quanto à aprovação 
desta matéria.

Não se trata daqueles que são mais radicais, 
porque certamente quem criou a DRU não é mais ra-
dical. Trata-se, objetivamente, de enfrentarmos a con-
tradição, de aprovarmos a matéria como o Relator a 
indicou e de garantirmos o fim da DRU e os recursos 
para a Educação brasileira. 

Muito obrigada, lamentando não ter sido escuta-
da nem pelo Líder Aleluia, nem pelo Líder do PSDB, 
José Aníbal. Enfim, é lamentável, mas seguimos um 
bom debate pela Educação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra, como Líder do PDT, ao Deputado Brizola 
Neto, por 3 minutos.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT – RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acho que é importante registrar que inicia-
mos um processo importante de votação, talvez uma 
das votações mais relevantes que trouxemos para este 
plenário neste primeiro semestre do ano de 2009. 

É importante registrar que o Governo realizou, 
nesta noite, uma recuperação importantíssima, de 
um recurso que a Educação tinha e que tinha sido 
alvo da Desvinculação dos Recursos da União no 
Governo dos tucanos. É difícil vermos as Lideranças 
do Democratas, as Lideranças do PSDB defenderem 
com tanta veemência que se liberem imediatamente 
os recursos da Educação, quando no Governo deles 
criaram justamente a incidência sobre a Educação da 
Desvinculação dos Recursos da União. 

Por isso também, nesta votação, planejava-se 
que a incidência da Desvinculação dos Recursos da 
União sobre as verbas da Educação deixasse de ser 
somente em 2011, para que fosse imediatamente a 
partir de 2010. Essa foi uma votação que nós não ti-
vemos. O PDT, que historicamente tem um compro-
misso programático com a Educação, não pôde ficar 
contra. Nós defendemos que a DRU não incida sobre 
os recursos da Educação imediatamente, já a partir do 
ano de 2010. Nós vamos estar do lado em que sem-
pre estivemos, do lado do Prof. Darcy Ribeiro, do lado 
de Leonel Brizola, que nos ensinou que compromisso 
verdadeiro com a Educação, Sr. Presidente, é compro-
misso orçamentário. 

No Governo do Estado do Rio de Janeiro, no 
Governo Brizola, de 1990 a 1994, o Governo do Esta-
do chegou a aplicar 49% dos recursos estaduais, do 
orçamento estadual, na Educação, e fez o maior pro-
grama nacional de educação, o maior programa de um 
ente federado, como foi o do Rio de Janeiro, que foi o 
programa dos CIEP, um programa que fez educação 
pública de qualidade e em turno integral. Como é a 
educação em todos os países desenvolvidos: como 
é a educação no Japão, como é a educação nos Es-
tados Unidos, como é a educação em toda a Europa. 
Não é possível que as crianças brasileiras precisem 
ficar apenas 4 horas na escola, enquanto o exemplo 
que vem do Japão, enquanto o exemplo que vem da 
Europa, enquanto o exemplo que vem do mundo de-
senvolvido é de uma permanência de pelo menos 8 
horas na escola. 

Não é possível que as crianças brasileiras conti-
nuem convivendo com essa defasagem de carga ho-
rária. E somente com esses recursos, sobre os quais 
a Desvinculação das Receitas da União não vai mais 
incidir, é que podemos ver realizado esse sonho da 
educação universal e em turno integral. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Antes de 

encerrar a votação, vou dar a palavra rapidamente ao 
Deputado Pedro Eugênio.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui 
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me referir a um processo de substituição do Presidente 
da EMBRAPA. Quero aqui consignar a minha preocu-
pação com esse processo, pois que, na vacância do 
Presidente da EMBRAPA, estabeleceu-se, pelo Con-
selho de Administração daquela empresa, um rápido, 
a toque de caixa, processo de escolha. 

E se apresentou ao Presidente da República uma 
lista tríplice da qual foram retirados candidatos que se 
apresentaram com toda a legitimidade para ser presi-
dente daquelas instituição, como o Dr. Geraldo Eugênio, 
amplamente capacitado para exercer, pela sua história 
e pelo seu compromisso com a pesquisa brasileira.

Tenta-se constranger o Presidente da República 
com uma lista. Há que se lembrar que a prerrogativa 
constitucional de designar, escolher e nomear presi-
dentes da administração indireta é do Sr. Presidente 
da República. Portanto, não há que se aceitar uma lista 
tríplice sem legitimidade, construída num processo rá-
pido, não transparente, em que não foi dada a oportu-
nidade àqueles que se apresentaram como candidatos 
de defenderem suas posições; de que essa lista tríplice 
fosse apresentada como um processo democrático. 

E mais: quando se encontra um ofício distribuído 
para as unidades estaduais da CNA, pela sua presi-
denta, que não é nada mais, nada menos do que a 
Senadora Kátia Abreu, do DEM, que apresenta neste 
ofício, de forma explícita, e informa que ela própria in-
dicou um dos candidatos que está na lista tríplice. O 
DEM tenta nomear presidentes de órgãos da adminis-
tração no Governo ao qual faz oposição. 

Portanto , quero consignar o meu protesto e man-
dar ao Presidente da República a transcrição desta 
minha colocação, nesta noite, para que o Presidente 
se sinta absolutamente liberado e entenda que essa 
lista não tem legitimidade.

O  SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 
palavra o Deputado Marcelo Almeida, que está espe-
rando pacientemente.

O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
queria, nesse 1 minuto, deixar bem claro que nesta 
última sessão a PEC nº foi discutida de maneira muito 
irracional, porque, primeiro, a DRU foi criada por cau-
sa da Carta Magna de 1988, quando a obrigação de 
passar dinheiro fez com que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso não tivesse mais a discricionarieda-
de. Como o Governo não tinha de onde tirar dinheiro, 
acabou criando a DRU, que assegura 20% de tudo o 
que se passa para todos os Ministérios. 

Então, não há ganhadores nem perdedores. É 
óbvio que não se pode, de um dia para outro, acabar 
com a DRU sem uma progressão para que o Brasil 
se arrume. A discussão que vi hoje aqui, feita em 30 
minutos, ou uma hora e meia, é que todos são favorá-
veis, claro, à educação. Não há nem ganhadores nem 

perdedores, tendo em vista que era dever do Governo 
Lula, como foi dever criar a DRU no Governo FHC. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, uma 
das razões pelas quais vim ao Congresso – não sou 
político tradicional – foi a luta pela educação. Consi-
dero que o único instrumento capaz de mudar a so-
ciedade é a educação, principalmente investindo em 
pré-escola, em ensino fundamental, educação em 
tempo integral e ensino médio. Até no ensino superior 
eu defendo oportunidades, por meio da ampliação do 
financiamento para o estudo superior. 

E não tenho como não ficar indignado ao ver o 
Governo, que se diz defensor das causas da educa-
ção, glosar recursos da ordem de 10 bilhões de reais, 
que seriam tão necessários para a educação. Se de 
um orçamento de 700 bilhões de reais não conse-
guirmos remanejar apenas 10 bilhões de reais, com 
tantos recursos esparsos e dispersos, 100 bilhões de 
reais para o BNDES e não sei quanto para o Fundo 
Soberano, acho que nós, como administradores, temos 
de nos propor a ir ao Tesouro para ajudar o gestor do 
Orçamento a fazer arranjos para alocar 10 bilhões de 
reais a mais para o ensino.

Então, quero deixar manifesta minha indignação, 
estupefato porque não aprovamos 10 bilhões de reais 
a mais, através da liberação da DRU, para investimen-
tos em educação, tão necessários que, lá na frente, 
logo em seguida, voltarão através de desenvolvimento 
econômico com investimentos na educação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra o Deputado Manoel Junior.
O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de registrar que, no último 
sábado 30 de maio, em João Pessoa, o Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado 
da Paraíba – SINDJUF-PB promoveu o seminário Que 
Crise é Essa?, abrindo espaço para uma análise críti-
ca da crise econômica mundial nas perspectivas dos 
segmentos econômico, político e sindical.

A convite do SINDJUF-PB fui um dos palestrantes 
do evento e abordei os principais temas que envolvem 
a crise econômica, bem como as ações propostas no 
Congresso Nacional para que o Brasil saia da crise 
fortalecido, tornando-se uma nação ainda maior. 

O seminário teve a participação de mais de 250 
pessoas, entre entidades sindicais, servidores públicos 
e o público em geral. Gostaria de destacar o elevado 
nível dos seminaristas, em especial a palestra realiza-
da pela Juíza do Tribunal Regional do Trabalho do Rio 
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Grande do Sul, Dra. Mara Loguércio, que nos brindou 
com uma belíssima contextualização acerca da crise 
econômica na história.

Ela defendeu que, em todos os momentos do 
capitalismo, o Estado impulsionou o sistema. A juíza 
explicitou todos os elementos estruturais da crise, com 
base principalmente no pensamento marxista. Sua 
explanação incluiu o arrolamento da dívida pública e 
o consenso de Washington como antecessores prin-
cipais para a criação da crise. 

Termino esse registro com meu agradecimento 
especial à equipe do SINDJUF-PB, em especial aos 
organizadores que tornaram a realização daquele 
evento possível e que nos brindaram com tão honro-
so convite. 

Parabéns ao SINDJUS/PB.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação de 

meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e 
nos órgãos de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – V.Exa. 

será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero, às 22h19min desta quarta-feira, dirigir-me 
aos meus companheiros de profissão, profissionais da 
educação básica e do ensino superior, registrando a 
importância histórica da posição adotada pelo PDT, o 
meu partido, nesta votação.

Diferentemente de alguns partidos, que repenti-
namente passaram a se colocar como defensores de 
mais investimentos para a educação, o PDT tem uma 
posição histórica. Aproveito, inclusive, referindo-me 
a essa posição histórica, para recuperar também o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, os 40 
anos da primeira edição da Pedagogia do Oprimido, 
do meu conterrâneo, Prof. Paulo Freire, e da luta pela 
escola em tempo integral.

Nós votamos pela supremacia dos interesses 
nacionais, da educação, em detrimento dos interes-
ses financeiros do mercado, que hoje determinam os 
principais gastos do Tesouro.

Por isso, registro a posição coerente do PDT 
votando “não” nessa matéria, que foi levada à con-
sideração esta tarde. É uma posição histórica e que 
demonstra a coerência do meu partido e o seu com-
promisso com a educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra o Deputado João Campos, último orador.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem não 
tive oportunidade de me manifestar quando votamos 

aqui a PEC nº que versa sobre a extinção do prazo 
para a efetivação do divórcio. Eu quero lamentar a de-
liberação desta Casa.

No primeiro turno parece me que a grande maioria 
dos Parlamentares não tiveram um momento para refletir 
e, por ser o divórcio já uma realidade no País, simples-
mente quase todos votaram “sim”, favoravelmente à PEC. 
No segundo turno, houve uma oportunidade maior de re-
flexão e a PEC nº quase não foi aprovada. Mas, lamenta-
velmente, foi aprovada. Quero exteriorizar essa posição 
como minha, pessoal, e também da Frente Parlamentar 
Evangélica, que tenho a honra de presidir. 

Como é que se permite, em relação a um insti-
tuto tão sério e, inclusive, sagrado, o casamento, aos 
cônjuges, num momento de crise, de desavença, quem 
sabe de uma briga, irem diretamente fazer a dissolução 
do casamento? Trata-se de uma instituição muito séria, 
como eu dizia, que tem compromissos que envolvem 
aspectos emocionais, sentimentais e, dependendo do 
seu estágio, inclusive obrigações e deveres para com 
os filhos. É lamentável que o Parlamento brasileiro 
permita que um casal, num momento de crise, possa 
desfazer essa união e esse compromisso.

Quero registrar que vou trabalhar para que os Se-
nadores – peço a Deus que os ilumine – tenham um mo-
mento de reflexão maior do que tivemos aqui e possam 
colocar um termo final nessa PEC. Se ainda tivéssemos 
diminuído o prazo, paciência; mas não haver prazo ne-
nhum, fazer esse tipo de admissão não é razoável.

Penso que os meus colegas não refletiram. Eu 
queria lamentar e registrar minha posição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – É eviden-

te a falta de quorum.
Está encerrada a votação. (Pausa.)

VOTARAM:

Sim    8 Parlamentares; 
Não    103 Parlamentares; 
Abstenção   13 Parlamentares;
Total    124 Votos.

NÃO HOUVE QUORUM, FICA ADIADA A CON-
TINUAÇÃO DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC nº 277/2008 – DVS PPS – EXPRES-
SÕES: “ DE 12.5 % ... 2010” e “NO EXERCÍCIO DE 
2011” – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 3-6-09 21:54

Encerramento da votação: 3-6-09 22:23

Presidiram a Votação:

Michel Temer 
Rafael Guerra 
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VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas 1

GOIÁS

Sandro Mabel PR 
Total de Goiás 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
José Airton Cirilo PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de PARAÍBA 3
PERNAMBUCO
Bruno Araújo PSDB 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

George Hilton PP 
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Miguel Martini PHS 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
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Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Neilton Mulim PR 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Edson Aparecido PSDB 
Jilmar Tatto PT 
José C. Stangarlini PSDB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Encerro a 
sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, 

dia 4 de junho, às 9h, sessão extraordinária e, às 14h, 
sessão ordinária com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento n° 4.589/09, do Sr. Jaime Mar-
tins e outros, que solicita, nos termos do art. 155, do 
Regimento Interno, urgência na apreciação do Subs-
titutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1.176, 
de 1995, do Poder Executivo, que estabelece os princí-
pios e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação 
e dá outras providências. 

II. Requerimento nº 4.674/2009, do Sr. Cândido 
Vaccarezza e outros, que solicita, nos termos do art. 
155, do Regimento Interno, urgência na apreciação do 
Projeto de Lei nº 687, de 1995, do Sr. Koyu Iha, que 
dispõe sobre a política pesqueira nacional, regula a 
atividade pesqueira e dá outras providências

III. Requerimento nº 4.834/09, do Sr. Cândido 
Vaccarezza e outros, que solicita, nos termos do art. 
155 do Regimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 3.962, de 2009, do Poder Executivo, 
que cria a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC e dispõe sobre o seu pessoal, 
inclui a Câmara de Recursos da Previdência Comple-
mentar na estrutura básica do Ministério da Previdência 
Social, altera disposições referentes a auditores-fiscais 
da Receita Federal do Brasil, e dá outras providências. 
(Há também o RQU Nº 3.134/09.)

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 1.664-C, DE 2007 

(Do Sr. William Woo)

Discussão, em turno único, das emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 1.664-A, de 2007, que amplia, para o es-
trangeiro em situação ilegal no território 
nacional, o prazo para requerer registro 
provisório. Pendente de pareceres das Co-
missões: de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 
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URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.218-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.218-A, de 
2006, que aprova o texto do Instrumento 
de Emenda à Constituição da Organiza-
ção Internacional do Trabalho; tendo pa-
receres das Comissões: de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela 
aprovação, com emenda (Relator: Dep. 
Marco Maia); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Luiz Couto).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.352-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.352-A, 
de 2006, que aprova o texto do Convênio 
Complementar ao Convênio de Segurida-
de Social entre a República Federativa 
do Brasil e o Reino da Espanha, de 16 de 
maio de 1991, celebrado em Valencia, em 
14 de maio de 2002; tendo pareceres: da 
Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, pela aprovação (Relator: Dep. Rafael 
Guerra); da Comissão de Finanças e Tri-
butação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária (Relator: Dep. 
Zonta); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. André de Paula).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.375-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.375-A, de 2006, 
que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Gâmbia, assinado em Bra-
sília, em 9 de agosto de 2005; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Marcelo Ortiz). 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.387-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.387-A, de 2006, 
que aprova o texto emendado da Convenção 
sobre Regulamento para Evitar Abalroamen-
tos no Mar, 1972, bem como as Emendas 
adotadas até 29 de novembro de 2001; tendo 
pareceres: da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação (Relatora: Dep. Aline 
Corrêa); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Colbert Martins).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.545-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.545-A, de 2006, 
que aprova o texto atualizado da Conven-
ção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar; tendo pareceres: da Co-
missão de Viação e Transportes, pela apro-
vação (Relator: Dep. Chico da Princesa); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Edmilson Valentim). 
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7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 20-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 20-A, de 2007, que apro-
va o texto da Adoção de Emendas à Conven-
ção Internacional sobre Busca e Salvamento 
Marítimos, de 1979, adotadas por meio da Re-
solução MSC. 155(78) do Comitê de Segurança 
Marítima da Organização Marítima Internacio-
nal; tendo pareceres: da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Ilderlei Cordeiro); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani)

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 22-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 22-A, de 2007, que 
aprova os textos dos Atos da União Postal 
Universal – UPU, aprovados em seu XXIII 
Congresso, em Bucareste, em 05 de outu-
bro de 2004; tendo pareceres: da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, pela aprovação (Relator: Dep. 
Paulo Henrique Lustosa); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Wolney Queiroz).

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 46-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 46-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República Islâmica do Paquistão sobre Co-
operação no Combate à Produção, Consumo 
e Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psi-

cotrópicas, assinado em Brasília, em 29 de 
novembro de 2004; tendo pareceres: da Co-
missão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, pela aprovação (Relator: 
Dep. Pedro Chaves); e da Comissão Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Neucimar Fraga). 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 319-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Colbert Martins).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 358-A, de 2007, 
que aprova o texto do Convênio entre o Go-
verno 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; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Alfredo Kaefer); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Leonardo Picciani).
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 372-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 372-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo, por Troca 
de Notas, para o Estabelecimento de Um 
Depósito Franco no Porto de Rio Grande 
para Cargas Transportadas por Rodovia, 
celebrado em Brasília, em 11 de setembro 
de 2006, que complementa o “Convênio 
entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai para o Estabele-
cimento de um Depósito Franco no Porto 
de Rio Grande”, celebrado em Brasília, no 
dia 21 julho de 1987; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); 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. Pedro 
Novais); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 399-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 399-A, de 2007, 
que aprova o texto do Estatuto emenda-
do da Conferência da Haia de Direito In-
ternacional Privado, adotado na Haia, em 
30 de junho de 2005; tendo pareceres: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orça-
mentária (Relator: Dep. Júlio Cesar); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani). 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 400-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo n° 400-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo de Assistência 
Mútua Administrativa entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo do 
Estado de Israel para a Correta Aplicação da 
Legislação Aduaneira e a Prevenção, Inves-
tigação e Combate a Infrações Aduaneiras, 
celebrado em Jerusalém, em 19 de junho de 
2006; tendo pareceres: da Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado, pela aprovação (Relator: Dep. Raul 
Jungmann); da Comissão de Finanças e Tri-
butação, pela adequação financeira e orça-
mentária (Relator: Dep. Armando Monteiro); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani). 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 406-A, DE 2007 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 406-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo-Quadro so-
bre Complementação Energética Regional 
entre os Estados Partes do MERCOSUL 
e Estados Associados, protocolizado ao 
amparo do Tratado de Montevidéu de 1980 
como Acordo de Alcance Parcial de Pro-
moção do Comércio nº 19 (AAP.PC nº19), 
celebrado durante a Cúpula do MERCOSUL 
em Montevidéu, no dia 9 de dezembro de 
2005, entre a República Federativa do Bra-
sil, a República Argentina, a República do 
Paraguai, a República Oriental do Uruguai, 
a República da Colômbia, a República do 
Chile, a República do Equador e a Repúbli-
ca Bolivariana da Venezuela; tendo parece-
res: da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, pela aprovação ( 
Relatora: Dep. Íris de Araújo); da Comis-
são de Minas e Energia, pela aprovação 
(Relator: Dep. Carlos Alberto Canuto); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Gonzaga Patriota).
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16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 407-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 407-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Senegal sobre 
o Exercício de Atividades Remuneradas 
por Parte de Dependentes do Pessoal Di-
plomático, Consular, Administrativo e Téc-
nico, celebrado em Brasília, em 9 de junho 
de 2005; tendo pareceres das Comissões: 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (Relator: Dep. Eu-
des Xavier); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Gonzaga Patriota).

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 412-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 412-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Índia sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico e Consular, celebrado em Brasília, em 
2 de fevereiro de 2006; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relato-
ra: Dep. Alice Portugal); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Fábio Ramalho). 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 495-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul.)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 495-A, de 

2008, que aprova o texto do Protocolo de 
Assunção sobre Compromisso com a Pro-
moção e Proteção dos Direitos Humanos 
do Mercosul, adotado em Assunção, em 20 
de junho de 2005; tendo pareceres: da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. 
Antonio Carlos Mendes Thame); da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias, pela 
aprovação (Relator: Dep. Geraldo Thadeu); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Cezar Schirmer). 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 497-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 497-A, de 2008, 
que aprova o Texto da Decisão nº 33/04 do 
Conselho do Mercado Comum (CMC), que 
criou o Fundo Educacional do Mercosul 
(FEM), adotada em Belo Horizonte, em 16 
de dezembro de 2004; tendo pareceres: da 
Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. 
Professor Ruy Pauletti); da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Renato Molling); da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela adequação fi-
nanceira e orçamentária (Relator: Dep. Alfre-
do Kaefer); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 499-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 499-A, de 
2008, que aprova o Texto do Acordo para a 
Concessão de um Prazo de Noventa Dias 
aos Turistas Nacionais dos Estados Par-
tes do Mercosul e Estados Associados, 
celebrado em Córdoba, em 20 de junho 
de 2006, tendo pareceres: da Comissão 
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de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional, pela aprovação (Relatora: Dep. 
Maria Lúcia Cardoso); da Comissão de 
Turismo e Desporto, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Arnon Bezerra); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. Arnon 
Bezerra).

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 516-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 516-A, de 
2008, que aprova o texto do Acordo en-
tre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da 
Hungria sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Admi-
nistrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 25 de setembro de 2005; tendo pare-
ceres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela apro-
vação (Relator: Dep. Vanessa Grazziotin); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Gonzaga Patriota).

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 564-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 564-A, de 2008, 
que aprova o texto da Medida I (2003) – Se-
cretariado do Tratado Antártico, adotado 
durante a 26ª Reunião Consultiva do Tra-
tado Antártico (ATCM), realizada em Ma-
dri, em 2003; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (Relator: Dep. Bonifácio de 
Andrada).

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 566-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 566-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino da Suécia sobre o Exer-
cício de Atividades Remuneradas por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Administrativo e Técnico, cele-
brado em Estocolmo, em 11 de setembro de 
2007; tendo parecer: da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público , 
pela aprovação (Relator: Dep. Mauro Nazif); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Colbert Martins). 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 571-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 571-A, de 
2008, que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Mútua entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Bolivariana da Venezuela 
para Combater o Tráfego de Aeronaves 
Envolvidas com Atividades Ilícitas Trans-
nacionais, celebrado em Caracas, em 30 
de dezembro de 2005; tendo pareceres: da 
Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprova-
ção (Relatora: Dep. Perpétua Almeida); da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).
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25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 664-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 664-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferên-
cia de Pessoas Condenadas entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique, assinado em Maputo, em 6 de 
julho de 2007; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. José Genoíno).

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 665-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 665-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo de Co-Produção 
Audiovisual entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Índia, celebrado em Nova Delhi, no 
dia 4 de junho de 2007; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni e 
relator-substituto: Dep. Lobbe Neto); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa (Relator: Dep. 
Edmilson Valentim). 

27 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 667-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 667-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo por Troca de 
Notas, entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes de Pessoal Diplomá-
tico e Consular, celebrado em Brasília, em 

27 de março de 2007; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Mauro Nazif); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Eduardo Cunha).

28 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 791-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 791-A, de 
2008, que aprova o texto do Acordo entre 
a República Federativa do Brasil e o Rei-
no da Espanha sobre o Livre Exercício de 
Atividades Econômicas Remuneradas por 
Parte de Familiares Dependentes do Pesso-
al Diplomático, Consular, Administrativo e 
Técnico de Missões Diplomáticas e Reparti-
ções Consulares, assinado em Madri, em 17 
de setembro de 2007; tendo pareceres das 
Comissões: de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Nelson Marquezelli); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Bernardo Ariston). 

29 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 795-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 795-A, de 
2008, que aprova, com ressalvas, os tex-
tos da Convenção nº 151 e da Recomen-
dação nº 159, da Organização Internacio-
nal do Trabalho, ambas de 1978, sobre as 
Relações de Trabalho na Administração 
Pública; tendo parecer das Comissões: 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (Relator: Dep. Da-
niel Almeida); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).
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30 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 983-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 983-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno do Estado de Israel sobre Cooperação 
no Campo da Agropecuária, assinado em 
Brasília, em 4 de dezembro de 2007; tendo 
pareceres: da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação (Relator: Dep. Beto 
Faro); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator, Dep. Marcelo Itagiba).

31 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 984-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 984-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Federal da Alemanha 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes de Membros de 
Missão Diplomática ou Repartição Consular, 
celebrado em Berlim, em 14 de fevereiro de 
2008; tendo parecer das Comissões: de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (Relator: Dep. Eudes Xavier); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. José Genoíno).

32 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.106-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.106-A, de 2008, 
que aprova o texto do Memorando de Entendi-
mento entre a República Federativa do Brasil 

e a República do Paraguai para a Cooperação 
em Matéria de Combate à Fabricação e ao 
Tráfico Ilícitos de Arma de Fogo, Munições, 
Acessórios, Explosivos e Outros Materiais 
Correlatos, celebrado em Assunção, em 23 
de novembro de 2006; tendo pareceres das 
Comissões: de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprovação 
(Relator: Dep. Gonzaga Patriota); de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprova-
ção (Relator: Dep. Marcondes Gadelha); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno).

33 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.143-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.143-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da Federação da Rússia sobre Proteção Mú-
tua de Tecnologia Associada à Cooperação 
na Exploração e Uso do Espaço Exterior para 
Fins Pacíficos, celebrado em Brasília, em 14 
de dezembro de 2006; tendo pareceres: da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, pela aprovação (Relator: 
Dep. Rodrigo Rollemberg); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Flávio Dino).

34 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.350-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.350-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Suriname sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa, assina-
do em Paramaribo, em 22 de abril de 2008, 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Colbert Martins).



26884 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

PRIORIDADE

Discussão

35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 80-A, DE 2000 

(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Resolução nº 80-A, de 2000, que ins-
titui o Grupo Parlamentar Brasil-Bulgária, e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Mesa pela aprovação (Relator: Sr. Heráclito 
Fortes). 

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES 
E 

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 184/2009 (Hugo Leal) – Dispõe sobre o afastamento 
de Deputado para participar em evento no exterior.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),

ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1906/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural, Informativo e Social da Cidade de 

Planalto da Serra – MT a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Planalto da Serra, 
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 2114/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Eco-
lógica Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gua-
pimirim, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 99/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a ACITOL – Associação Comunitária Independente de 
Toledo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Toledo, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1336/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SOCIEDADE RÁDIO ROLANTE FM 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Rolante, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1358/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Santa Edwiges a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1397/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ACR Associação Comunitária de Radiodifusão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1401/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade de Radiodifusão Anto-
nelli e Alves Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Itápolis, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1412/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1427/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação para a Comunicação em Maripá a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Maripá de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1428/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Rio Acimen-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1453/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Artística de Presidente 
Venceslau a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Presidente Venceslau, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1460/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Rádio Cidade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Claro dos Poções, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1471/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Centro Cultural de Josenópolis a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Josenópolis, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1489/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural do Deserto – CE a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapipoca, Vila Deserto – Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1490/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rede Nordeste de Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Caruaru, Estado 
de Pernambuco.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1496/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mandirituba 
– CODECOM a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Mandirituba, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1499/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Amigos da Cidade de Casa 
Branca – ACCB a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Casa Branca, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1506/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Cultura e Informação de Brasil 
Novo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Brasil Novo, Estado do Pará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1514/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Beneficente 06 de Agosto a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Boa Nova, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09
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Nº 1527/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Alcantil – ARCAL a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Alcantil, Estado 
da Paraíba.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1540/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Betel a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Macau, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1542/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Icaraimense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Icaraíma, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1568/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural Comunitária Fonte e Vida do 
Embu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Embu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1569/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação São Benedito de Sales a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sales, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

PROJETO DE LEI

Nº 1630/2003 (Sandra Rosado) – Dispõe sobre a re-
gulamentação do exercício da profissão de Apicultor.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 2902/1992 (Senado Federal – Fernando Henri-
que Cardoso) – Regula o inciso XXVII do artigo 7º 
da Constituição Federal, que trata da proteção ao tra-
balhador em face da automação e determina outras 
providências. E seus apensados.

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 1286/2007 (Barbosa Neto) – Dispõe sobre sina-
lização no transporte ferroviário de cargas e passa-
geiros.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-6-09

Nº 1592/2007 (Djalma Berger) – Inclui o § 6º no art. 
405 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, es-
tipulando condição especial de trabalho para o menor 
aprendiz que houver concluído o curso de aprendiza-
gem correspondente.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-6-09

Nº 2992/2008 (Vander Loubet) – Altera o caput do art. 
3º da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para dis-
por sobre a competência do Corretor de Imóveis para 
efetuar avaliações mercadológicas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09

Nº 3392/2008 (Dr. Talmir) – Dispõe sobre limitação à 
cobrança de multas pelos Municípios.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-6-09

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 
1º e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 367/2009 (Jackson Barreto) – Altera o § 5º do art. 
14 da Constituição Federal e dá outras providências
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

N. 5.848/2005 (Edson Duarte) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de informação nas embalagens e rótulos 
de produtos que contenham organismos geneticamente 
modificados em sua composição.

N. 2.199/2007 (Vignatti) – Autoriza a criação da Uni-
versidade Federal da Mesorregião da Grande Fronteira 
do Mercosul – UFGFM e dá outras providências.
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N. 2.258/2007 (Celso Maldaner) – Dispõe sobre o 
Fundo Especial para Calamidades Públicas e destina 
parte da arrecadação da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE – para as finalidades 
que especifica.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI

Nº 877/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a nomen-
clatura da declaração de carência econômica.

Nº 1.602/2007 (Jusmari Oliveira) – Altera a Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas 
gerais sobre o desporto e dá outras providências”, para 
dispor sobre o repasse de recursos para as Ligas de 
Esporte Amador.

ORADORES SORTEADOS PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE JU-
NHO DE 2009

Dia 4, 5ª-feira

15:00 IRAN BARBOSA (PT – SE)
15:25 GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA)

Dia 5, 6ª-feira

10:00 BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
10:25 ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
10:50 BILAC PINTO (PR – MG)
11:15 POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
11:40 MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)

Dia 8, 2ª-feira

15:00 LAEL VARELLA (DEM – MG)
15:25 EUDES XAVIER (PT – CE)
15:50 LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
16:15 FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
16:40 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)

Dia 9, 3ª-feira

15:00 RODRIGO ROCHA LOURES (PMDB – PR)
15:25 RONALDO CAIADO (DEM – GO)

Dia 10, 4ª-feira

15:00 ANTONIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – AL)
15:25 LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG)

Dia 15, 2ª-feira

15:00 RUBENS OTONI (PT – GO)
15:25 EFRAIM FILHO (DEM – PB)
15:50 FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
16:15 WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
16:40 SOLANGE ALMEIDA (PMDB – RJ)

Dia 16, 3ª-feira

15:00 ANA ARRAES (PSB – PE)
15:25 PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)

Dia 17, 4ª-feira

15:00 VICENTINHO (PT – SP)
15:25 CHICO ABREU (PR – GO)

Dia 18, 5ª-feira

15:00 ALINE CORRÊA (PP – SP)
15:25 MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ)

Dia 19, 6ª-feira

10:00 ROGERIO LISBOA (DEM – RJ)
10:25 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
10:50 JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)
11:15 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
11:40 ELISEU PADILHA (PMDB – RS)

Dia 22, 2ª-feira

15:00 LUIZ BASSUMA (PT – BA)
15:25 IBSEN PINHEIRO (PMDB – RS)
15:50 OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
16:15 NELSON MEURER (PP – PR)
16:40 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 23, 3ª-feira

15:00 CIDA DIOGO (PT – RJ)
15:25 MARCELO MELO (PMDB – GO)

Dia 24, 4ª-feira

15:00 NEUDO CAMPOS (PP – RR)
15:25 CARLOS BEZERRA (PMDB – MT)

Dia 25, 5ª-feira

15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
15:25 BISPO GÊ TENUTA (DEM – SP)

Dia 26, 6ª-feira

10:00 LAERTE BESSA (PMDB – DF)
10:25 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:50 ALBÉRICO FILHO (PMDB – MA)
11:15 LINCOLN PORTELA (PR – MG)
11:40 FLAVIANO MELO (PMDB – AC)

Dia 29, 2ª-feira

15:00 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
15:25 ULDURICO PINTO (PMN – BA)
15:50 RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – CE)
16:15 PEDRO HENRY (PP – MT)
16:40 CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSB – ES)

Dia 30, 3ª-feira

15:00 ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
15:25 RAUL HENRY (PMDB – PE)
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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: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.861/09 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “concede aos armadores de pesca o benefício 
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação 
de pesca durante o período do defeso”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – Do Sr. Silvio Torres 
– que “dispõe sobre o empregador rural e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 14, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

“PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DAS 
MACRORREGIÕES SOBRE ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURAN-
TES NA AMAZÔNIA”

(Requerimento nº 488/09 do Deputado Eduardo Val-
verde)

EXPOSITORES:

1. JOHANESS ECK – ASSESSOR DA SUBCHEFIA 
DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS 
GOVERNAMENTAIS DA CASA CIVIL;

2. PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SAN-
TANA – DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA (SUDAM/MI);

3. MAURO OLIVEIRA PIRES – DIRETOR DO DE-
PARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE 
AO DESMATAMENTO DA SECRETARIA EXECUTI-
VA (MMA); E

4. ALBERTO CARLOS LOURENÇO PEREIRA – DI-
RETOR DA SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL DA SECRETARIA ESPECIAL DE 
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR 

 DE AMANHÃ  
(Dia 5-6-09) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.449/08 – dos Srs. Rodrigo 
Rollemberg e Luiza Erundina – que “institui a Política 
Nacional de Tecnologia Social, cria o PROTECSOL 
– Programa de Tecnologia Social e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.181/09 – Do Sr. Joaquim Bel-
trão – que “obriga a especificação de data de postagem 
e de entrega das correspondências”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.660/06 – Do Sr. Salvador Zim-
baldi e outros – que “prorroga o prazo constante do 
art. 1º da Lei nº 10.577, de 27 de novembro de 2002, 
que prorrogou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.337/08 – Do Sr. Silas Câma-
ra – que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
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1962, autorizando a emissora detentora de outorga 
para prestação do serviço de radiodifusão sonora ou 
de sons e imagens a operar em caráter provisório até 
a apreciação do ato de outorga pelo Congresso Na-
cional”. (Apensado: PL nº 4810/2009) 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
Do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 796/08 – 
Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional – (MSC nº 229/2008) – que 
“autoriza a União a ceder ao Estado de Rondônia, a 
título de utilização gratuita, o imóvel rural de sua pro-
priedade denominado Gleba Rio Preto”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
350/99 – que “dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos símbolos nacionais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Emen-
da do Senado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.702/01 – Do Senado Federal 
– EDISON LOBÃO – (PLS nº 635/1999) – que “esta-
belece instrumentos legais de prevenção e repressão 
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 04/12/2008. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – Da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/99 
– Do Sr. Márcio Bittar – que “dá nova redação ao § 6º 
do art. 14 da Constituição Federal, para dispor sobre 
o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder 
Executivo” (Apensados: PEC nº 115/1999, PEC nº 
359/2001, PEC nº 351/2004, PEC nº 383/2005, PEC 
nº 559/2006, PEC nº 121/2007 e PEC nº 126/2007) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC nº 
115/1999, da PEC nº 359/2001, da PEC nº 351/2004, 
da PEC nº 383/2005, da PEC nº 559/2006 e da PEC 
nº 126/2007, apensadas; e pela inadmissibilidade da 
PEC nº 121/2007, apensada. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 
– Do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso XVIII ao 
art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no 
art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 
nº 579/2002, PEC nº 257/2004, PEC nº 275/2004, 
PEC nº 319/2004, PEC nº 156/2003, PEC nº 37/2007 
e PEC nº 117/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC nº 
579/2002, da PEC nº 156/2003, da PEC nº 257/2004, 
da PEC nº 275/2004, da PEC nº 319/2004, da PEC nº 
37/2007 e da PEC nº 117/2007, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– Do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
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Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18-3-08. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– Do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/07 
– Do Sr. Iran Barbosa e outros – que “dá nova redação 
ao art. 6º da Constituição Federal”. (Apensado: PEC 
nº 236/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
236/2008, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– Do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribu-
ídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela admissibilida-
de, com emenda redacional. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 7-4-09. 

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 5-5-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 145/07 
– Do Sr. Décio Lima – que “dá nova redação ao inciso 
I do art. 98 da Constituição Federal, para incluir entre 
as matérias de competência dos juizados especiais 
as ações de natureza fiscal e de interesse da Fazen-
da Pública”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 161/07 
– Do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso III do 
art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Federal, e 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC nº 291/2008) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
291/2008, apensada. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 26-5-09. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separa-
do em 3-6-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– Do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a pu-
blicação do veto como marco inicial da contagem do 

prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 
– Do Sr. Pedro Chaves – que “acresce artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– Do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 5-5-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 326/09 
– Do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta parágrafo 
único ao art. 30 da Constituição Federal para dispor 
sobre a fixação de tarifa no serviço de transporte co-
letivo urbano”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados João Campos, Mendon-
ça Prado e Regis de Oliveira, em 26-5-09. 

Os Deputados Sandra Rosado, Regis de Oliveira e 
Mendonça Prado apresentaram votos em separado. 

Discutiram a matéria os Deputados Mendonça Prado, 
Vieira da Cunha, Flávio Dino e Sandra Rosado. Con-
cedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno, em 3-6-09. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – Do Sr. João Paulo 
– que “proíbe a cobrança de estacionamento nos par-
ques privativos em estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços”. (Apensados: PL nº 1192/1999 
(Apensados: PL nº 4973/2001, PL nº 2536/2003, PL nº 
2573/2003 e PL nº 4304/2008), PL nº 3351/1997, PL nº 
3356/1997, PL nº 3467/1997, PL nº 3552/1997 (Apensa-
do: PL nº 5375/2005), PL nº 4170/2004, PL nº 5420/2005, 
PL nº 6921/2006, PL nº 7095/2006, PL nº 7231/2006, 
PL nº 352/2007 (Apensado: PL nº 4471/2008), PL nº 
1387/2007, PL nº 1402/2007, PL nº 1406/2007, PL nº 
2621/2007, PL nº 3016/2008, PL nº 3732/2008, PL nº 
4242/2008, PL nº 4503/2008 e PL nº 4761/2009) 
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RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL nº 4973/2001, do PL nº 
2536/2003, do PL nº 2573/2003, do PL nº 4304/2008, 
do PL nº 3351/1997, do PL nº 3356/1997, do PL nº 
3467/1997, do PL nº 3552/1997, do PL nº 1192/1999, 
do PL nº 4170/2004, do PL nº 5420/2005, do PL nº 
6921/2006, do PL nº 7095/2006, do PL nº 7231/2006, 
do PL nº 352/2007, do PL nº 1387/2007, do PL nº 
1402/2007, do PL nº 1406/2007, do PL nº 2621/2007, 
do PL nº 3016/2008, do PL nº 3732/2008, do PL nº 
4242/2008, do PL nº 4503/2008, do PL nº 4761/2009, 
do PL nº 5375/2005 e do PL nº 4471/2008, apensados, 
com emendas; e, no mérito, pela aprovação de todos 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa do 
Consumidor, com subemendas. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30-10-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-11-08. 

Retirado de pauta e, por acordo, retorna a discussão 
no dia 29/04/2009, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.330/00 – Do Sr. Márcio Ma-
tos – que “proíbe a propaganda de serviços de sexo 
nos meios de comunicação social”. (Apensados: PL nº 
3357/2000, PL nº 3602/2000, PL nº 3605/2000, PL nº 
3872/2000, PL nº 5348/2001, PL nº 541/2003, PL nº 
1105/2003, PL nº 2976/2004 e PL nº 3993/2004) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social 
e Família, do PL nº 3357/2000, do PL nº 3602/2000, 
do PL nº 3605/2000, do PL nº 3872/2000, do PL nº 
5348/2001, do PL nº 541/2003, do PL nº 1105/2003, 
do PL nº 2976/2004, e do PL nº 3993/2004, apensa-
dos, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde, José 
Eduardo Cardozo e Pastor Manoel Ferreira, em 3-12-
08. 

O Deputado Pastor Manoel Ferreira apresentou voto 
em separado em 31-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 – Do Sr. Jaime Mar-
tins – que “estabelece o direito ao mutuário do Siste-
ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas 
prestações da casa própria o valor correspondente ao 
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
relativo aos planos “Verão” e “Collor I””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emen-
das da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “regulamenta a assistência judiciária inter-
nacional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 2.746/03 – Do Sr. Coriolano Sa-
les – que “torna mais grave a pena do crime de preva-
ricação”. (Apensado: PL nº 6241/2005) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
pela rejeição do PL nº 6241/2005, apensado. 

Vista ao Deputado Hugo Leal, em 12-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – Do Sr. Marcelo Bar-
bieri – que “modifica a Consolidação das Leis do Tra-
balho para dispor sobre a execução trabalhista e a 
aplicação do princípio da desconsideração da perso-
nalidade jurídica”. (Apensados: PL nº 5328/2005 e PL 
nº 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
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do PL nº 5328/2005, apensado, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do PL nº 870/2007, apensado. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Cam-
pos e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o 
controle judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras 
providências”. (Apensados: PL nº 3771/2008 e PL nº 
5078/2009) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação deste, do PL nº 3771/2008 e do PL nº 5078/2009, 
apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 9-4-08. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.307/08 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “inclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, disciplinando o direito dos incorpora-
dos a ensino profissionalizante”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.587/08 – Do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei n° 9.613, 
de 3 de março de 1998, para incluir o crime de financiar 
ou custear o tráfico de drogas como delito antecedente 
ao crime de lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.793/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941(Código de Processo Penal) 
e dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 287/06 – Da Sra. 
Alice Portugal e outros – que “institui Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar o roubo, 
a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o 

tráfico ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte 
sacra no Brasil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – Do Senado Federal 
– FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS nº  nº 23/1989) 
– que “estabelece diretrizes para uma Política Nacional 
de Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
11-08. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 3-6-08. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separa-
do, em 10-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.162/04 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “estabelece limite de tempo para atendimento ao 
público pelos serviços notariais e de registro”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 22-4-09. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – Do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS nº 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
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gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 5-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS nº 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL nº 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL nº 7384/2006, apen-
sado. 
Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 4-3-08. 
O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 
PROJETO DE LEI Nº 78/07 – Do Sr. Leonardo Vile-
la – que “”Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, que regulamenta dispositivos constitucionais à 
reforma agrária.”” 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Flávio Dino, Regis de Oliveira e Ro-
berto Magalhães, em 23-4-09. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Flávio Dino apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – Do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS nº 326/2005) – que “deno-
mina “Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans 
/ Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de 
Belém (Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
PROJETO DE LEI Nº 412/07 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS nº 286/2006) – que “institui o Dia 
Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10-4-08. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15-4-08. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flávio 
Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 30-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – Do Senado Federal – 
Eduardo Azeredo – (PLS nº 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Major Fábio, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.954/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, destinados ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade 
da Emenda apresentada nesta Comissão. 

Vista ao Deputado Indio da Costa, em 3-6-09. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previs-
to no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências””. (Apensados: PL nº 2184/1996 e PL nº 
2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Defesa do Consumidor, do PL nº 2184/1996 e do PL 
nº 2185/1996, apensados, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL nº 1596/2003 e PL nº 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
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Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
nº 1596/2003 e do PL nº 6081/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12-3-09. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 2-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando a 
obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 17-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 599/2003 
e PL nº 1415/2003 (Apensado: PL nº 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PL nº 599/2003, do PL nº 1415/2003 e do PL nº 
1690/2007, apensados. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28-10-08. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – Do Sr. Fernando Fer-
ro – que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da Con-
solidação da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre 
a indenização em caso de rescisão do contrato de 
empregado eleito para cargo de dirigente sindical ou 
suplente”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – Do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16-4-09. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16-12-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – Da Sra. Lúcia Bra-
ga – que “estabelece para idosos a partir de sessenta 
e cinco anos vantagem na compra de passagem em 
transporte rodoviário intermunicipal e interestadual”. 
(Apensados: PL nº 1758/2003, PL nº 2722/2003, PL 
nº 2879/2004, PL nº 2907/2004, PL nº 3528/2004 e 
PL nº 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de Se-
guridade Social e Família, do PL nº 1758/2003, do PL nº 
2722/2003, do PL nº 2879/2004, do PL nº 2907/2004, do 
PL nº 3528/2004 e do PL nº 5132/2005, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – Do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a destinação prevista no art. 49, da 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compen-
sação financeira devida pela produção de petróleo 
e de gás natural em campos situados na plataforma 
continental brasileira”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia, com subemenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Carlos Willian e Flávio Dino, em 20-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a separação pela instituição ban-
cária do limite do cheque especial do valor do saldo 
disponível em conta corrente”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

O Deputado Carlos Willian apresentou voto em sepa-
rado em 5-8-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
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Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumpri-
mento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 23-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.956/03 – Do Sr. Deley – que 
“dispõe sobre contratos, cessões, termos, ajustes, pro-
curações e outros instrumentos congêneres, unilaterais 
ou bilateriais, assinados por atletas profissionais ou 
não profissionais e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL nº 6430/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do 
PL nº 6430/2005, apensado. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – Do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.108/03 – Do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a proibição de entidades ou em-
presas brasileiras ou sediadas em Território Nacional 
estabelecerem contratos com empresas que explorem 
trabalho degradante em outros países”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Bruno Araújo, em 12-3-09. 

O Deputado Sérgio Brito apresentou voto em separa-
do em 8-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL nº 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com substitutivo, da Emenda da Comis-
são de Seguridade Social e Família, com subemenda, e 
do PL nº 2.688/2003, apensado, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10-3-09. 

O Deputado Gerson Peres apresentou voto em sepa-
rado em 17-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – Do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – Do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.199/04 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o acesso pela rede mundial 
de computadores aos dados do Sistema de Administra-
ção Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 3237/2004) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do PL nº 3237/2004, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 11-3-09. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos 
currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e 
do ensino médio”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda substitutiva. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – Do Sr. Wladimir Costa 
– que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de repre-
sentação e o processo de responsabilidade administrativa 
civil e penal, nos casos de abuso de autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 2-4-09. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 29-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüentemen-
te, do registro no órgão regulador competente na hipótese 
que especifica”. (Apensado: PL nº 5869/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL nº 5869/2005, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Minas e 
Energia; e pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18-12-07. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-2-08. 

(Avulso nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23-10-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.901/06 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “estabelece critérios mínimos para a 
outorga do título de patrono ou patrona”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 23-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dá nova redação ao art. 475-J da Lei nº 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao referido 
artigo”. (Apensados: PL nº 887/2007, PL nº 2484/2007 
e PL nº 3302/2008) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL nº 887/2007, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 2484/2007 e do PL 
nº 3302/2008, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Luiz Cou-
to, em 04/12/2008. 

Os Deputados José Eduardo Cardozo e Flávio Dino 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
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Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.520/06 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “obriga a feitura de curso de treinamento para o 
cargo de Conselheiro Tutelar”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – Do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 26-3-08. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 13-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 471/07 – Do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre a apreensão ou o seqüestro de 
bens, direitos ou valores dos acusados por crime de 
formação de quadrilha”. (Apensado: PL nº 768/2007 
(Apensado: PL nº 1318/2007)) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela cons-
titucionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição deste; pela constituciona-
lidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 768/2007, apensado; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do PL nº 1318/2007, apen-
sado, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Geraldo Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 
5-5-09. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 12-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 613/07 – Do Sr. André de Paula 
– que “regulamenta a profissão de Repentista em todo 
território nacional, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL nº 1112/2007) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL nº 1112/2007, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de 
setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 5-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 819/07 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.143/07 – Do Sr. Dagoberto – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Profissão de Corretor de Veículos Automotores”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 3-6-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 28-4-09. 

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
05/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.869/08 – Do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta o § 6° ao art. 120 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.005/08 – Do Sr. Regis de Olivei-
ra – que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Bra-
sileiro, tornando obrigatória a contratação do serviço 
de Inspeção de Segurança Veicular mediante proces-
so de licitação pública, estabelecendo um número de 
instituição técnica por região, calculado com base na 
frota de veículo a ser inspecionada”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho e José Ge-
noíno, em 2-6-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.151/08 – Do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, para diferir a exigência de cópias das peças 
processuais relevantes para o momento da interposi-
ção da apelação”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – Do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 

Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28-4-09. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 5-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, no que diz respeito à proteção aos animais 
silvestres apreendidos”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/08 – Do Sr. Paes Landim 
– que “transforma o agravo de instrumento, interposto 
contra decisão que não admite recurso extraordinário 
ou especial, em agravo nos próprios autos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 124, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre a so-
ciedade por ações””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, da Emenda e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.813/08 – Do Sr. Cleber Ver-
de – que “dá nova redação ao inciso V do art. 267 do 
Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal”. 
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RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – Do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.090/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “resolve o contrato de propriedade fiduci-
ária, quando do desaparecimento ou do perecimento 
da coisa objeto da avença”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 30-4-09. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 6-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 4.153/08 – Do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “dispõe sobre a instituição do dia 18 de março 
como data comemorativa do “Dia Nacional da Imigra-
ção Judaica” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: a proferir. 

PROJETO DE LEI Nº 4.321/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.259 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Flávio Dino, em 30-4-09. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 43/03 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“determina instalação de pontos de justificativa eleitoral 
nas rodovias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.410/08 – Do Sr. Henrique Afon-
so – que “introduz o art. 1211-D na Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, para 
dispor sobre prioridade na tramitação de processos de 
interesse dos Índios”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 5.229/09 – Do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS nº 88/2004) – que “alte-
ra a redação do inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para modifi-
car a disciplina jurídica da interrupção da prescrição 
em decorrência da citação, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 3293/2008) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 80/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“institui o Programa de Tratamento Gratuito para de-
pendentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.839/00 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dá nova redação ao inciso II do art. 1º da 
Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, autorizando o 
saque do saldo das contas do Programa de Integração 
Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PASEP, pelos respectivos titula-
res, quando qualquer de seus dependentes apresentar 
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.015/01 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 29/2001) – que “concede pensão especial 
aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.457/01 – Do Senado Federal 
-NABOR JUNIOR – (PLS nº 47/2000) – que “altera a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.131/03 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios somente poderão receber os recursos do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente após a instituição 
de seus respectivos Conselhos de Meio Ambiente”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.839/04 – Do Sr. Júlio Rede-
cker – que “altera o inciso “I” do art. 2º e o caput do 
art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
permitir a percepção de seguro-desemprego pelos 
funcionários de empresas que vierem a ser fechadas, 
por ordem judicial, em razão de adulteração, imitação 
ou falsificação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.286/04 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro 
de 1985, que “institui salário adicional para os empre-
gados no setor de energia elétrica, em condições de 
periculosidade”, para tornar obrigatório o seguro contra 
acidentes pessoais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.818/05 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera o art. 284 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, estabelecendo condições para parcelamento 
de multas de infração de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.507/05 – Do Sr. Ronaldo Caia-
do e outros – que “dispõe sobre a repactuação e o 
alongamento de dívidas originárias de operações de 
crédito rural, altera a Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.563/06 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, concedendo o porte de armas de fogo aos 
Oficiais de Justiça, aos Fiscais do Ibama e Fiscais do 
Trabalho”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 103/07 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a proibição, nos dias de 
jogos, de trazer consigo, distribuir, disponibilizar, vender, 
utilizar ou entregar a terceiro, qualquer tipo de bebida 
alcoólica, em um raio de 500 (quinhentos) metros de 

distância das entradas dos estádios de futebol, giná-
sios poliesportivos e estabelecimentos congêneres, e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.879/08 – Do Poder Executivo – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Oeste 
do Pará – UFOPA, por desmembramento da Universidade 
Federal do Pará – UFPA e da Universidade Federal Rural 
da Amazônia – UFRA, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.305/08 – Do Sr. José Eduar-
do Cardozo – que “dispõe sobre normas gerais para 
licitação e contratação pela Administração Pública de 
serviços de publicidade e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/93 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 256/1993) – que “altera os dispositivos do 
Código de Processo Civil sobre a uniformização da ju-
risprudência”. (Apensado: PL nº 4627/1994 (Apensado: 
PL nº 1795/2003 (Apensado: PL nº 3157/2008))) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.540/07 – Do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre o serviço de atendimento ao 
consumidor”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ  
(Dia 5-6/-09) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.019/09 – Do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 4.923, de 23 de de-
zembro de 1965, para permitir a redução da jornada 
de trabalho nos termos que estabelece”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “regula a constituição e o 
funcionamento das entidades certificadoras de ma-
nejo florestal”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE 
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ 
(DIA 5-6-09) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.020/07 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “dispõe sobre normas gerais de segurança 
em casas espetáculos e similares”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.649/07 – Do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS nº 186/2007) – que “autoriza 
a criação do Programa Biblioteca do Professor”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.149/07 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Es-
cola Técnica Federal de Metalurgia de Caxias do Sul, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, para estender às comunidades indígenas o 
direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.870/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “institui o Dia Nacional do DeMolay no dia 18 de 
março de cada ano”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/09 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Escola Agrotécnica José 
Pereira Alvarez a escola agrotécnica federal implan-
tada pelo Ministério da Educação, em parceria com a 
prefeitura do município, na cidade de São Borja, Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.945/09 – Do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “adota medidas de estímulo à liquidação ou 
regularização de dívidas originárias do Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, 
aplicando os mesmos critérios da Lei nº 10.846, de 
2004 (MP nº 141/03)”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.952/09 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “”Institui o Programa Segurança no Trânsito” 
nas escolas das redes pública e privada e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.987/09 – Do Sr. Edinho Bez 
– que “altera o § 2º do art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
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bases da educação nacional, para fixar a data de início 
do calendário escolar”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL 
TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.988/09 – Da Sra. Luciana Costa 
– que “institui o Dia do Peão de Rodeio, a ser come-
morado, anualmente, no dia 25 de agosto”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.005/09 – Do Sr. Felipe Maia 
– que “altera a denominação da barragem “Boqueirão 
de Parelhas”, Rio Grande do Norte, para “Dr. Ulisses 
Bezerra””. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.007/09 – Do Sr. Osório Adria-
no – que “altera a Lei nº 9.394 de 24 de dezembro de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.032/09 – Do Senado Federal– 
Marconi Perillo – (PLS nº 107/2008) – que “inscreve 
o nome de Getúlio Dornelles Vargas no Livro dos He-
róis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.054/09 – Do Sr. Bispo Gê Te-
nuta – que “inclui na grade complementar dos ensinos 
fundamental e médio das escolas públicas e particulares 
disciplina relativa a “Doação de Órgãos e Tecidos” “. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.076/09 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “institui o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.079/09 – Do Sr. Edson Apareci-
do – que “institui o dia 28 de abril como o Dia Nacional 
das Entidades de Segurança e Saúde do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.115/09 – Do Sr. Paes de Lira 
– que “institui o dia 27 de abril como o dia dos traba-
lhadores domésticos”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.127/09 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que 
dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para 
proporcionar desconto em matrículas e mensalidades 
a quem pretenda obter novo título de graduação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.141/09 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “institui o Dia Nacional da Ufologia”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.145/09 – Da Sra. Perpétua Al-
meida – que “denomina “Aeroporto Internacional de 
Cruzeiro do Sul – Terra dos Náuas” o aeroporto locali-
zado na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.152/09 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS nº 211/2008) – que “institui 
o “Dia Nacional da Educação Ambiental””. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.154/09 – Do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS nº 302/2008) – que “institui o 
Ano Nacional Patativa do Assaré, em 2009”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.161/09 – Do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS nº 278/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar, no Ministério da Educação, 
o Programa Cesta Básica do Livro, para garantir um 
acervo mínimo de livros às famílias de estudantes do 
ensino público fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.162/09 – Do Senado Federal – 
Ideli Salvatti – (PLS nº 277/2008) – que “institui o Dia 
Nacional da Aquicultura”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.163/09 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS nº 263/2008) – que “institui o Dia 
Nacional do Sistema Braille”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.165/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre estágios como compo-
nente curricular do curso superior de graduação em 
Psicologia”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.169/09 – Do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “institui o Dia Nacional da Liberdade”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ 
 (Dia 5-6-09) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.145/08 – Do Poder Executivo 
– que “autoriza a União a doar recursos à República 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26903 

de Moçambique para a primeira fase de instalação de 
fábrica de anti-retrovirais e outros medicamentos”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.318/07 – Do Sr. Neudo Cam-
pos – que “altera o art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, estabelecendo nova hipótese para sub-
rogação de recursos da sistemática de rateio de ônus 
e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis 
fósseis para a geração de energia elétrica nos siste-
mas isolados”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.990/08 – Da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dispõe sobre a criação do Fundo Nuclear de 
Segurança”. (Apensado: PL nº 4098/2008) 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 7.256/06 – Do Sr. José Linha-
res – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a sinalização das passa-
gens de nível”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.891/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Fede-
ral da Integração Luso-Afro-Brasileira – UNILAB e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Audiência Pública para esclarecimentos sobre as nego-
ciações dos contratos firmados entre a Brasil Telecom 

e entidades filantrópicas que recebem contribuições 
através da conta telefônica, os quais correm o risco 
de serem extintos, após a aquisição da empresa pela 
Oi-Telemar S.A.”

Requerimento nº 160/2009, do Deputado José 
Carlos Vieira, aprovado na Reunião Ordinária de 
20/05/2009. 

Convidados:

MARCELO BECHARA, Consultor Jurídico do Ministério 
das Comunicações, substituindo Hélio Costa, Ministro 
das Comunicações (confirmado); 

RONALDO SARDENBERG, Presidente da ANATEL 
(não confirmado); 

JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO, Diretor de 
Planejamento Executivo do Grupo Oi, substituindo Luiz 
Eduardo Falco, Presidente da Telemar (confirmado); 

Deputado DARCÍSIO PERONDI, Presidente da Frente 
Parlamentar da Saúde (não confirmado); e 

CÁSSIO EDUARDO ROSA RESENDE, Presidente 
da Fundação Mário Penna, substituindo Paulo Me-
deiros, Representante das Entidades Filantrópicas 
(confirmado).

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO 

LOCAL: Interlegis 
HORÁRIO: 09h 

A – Outros Eventos: 

Videoconferência da CLP com Assembléias Legislati-
vas, Câmaras Municipais e entidades da sociedade civil 
para trocar informações sobre as atividades das co-
missões de legislação participativa em âmbito Federal, 
Estadual e Municipal, com o objetivo de incrementar o 
seu funcionamento e de incentivar a criação de comis-
sões análogas nos estados onde não existem. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II – Plenário nº 8 
HORÁRIO: 9h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

CERRADO E CAATINGA: PATRIMÔNIOS NACIO-
NAIS
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(Requerimento nº 248/2009, do Sr. Deputado Rober-
to Rocha)

PROGRAMAÇÃO:

MESA DE ABERTURA

Deputado MICHEL TEMER, Presidente da Câmara 
dos Deputados
Deputado ROBERTO ROCHA, Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e autor do requerimento do evento
CARLOS MINC, Ministro de Estado do Meio Ambiente

Convidados:

Deputado PEDRO WILSON, autor da PEC nº 
150/1995

Deputado SANDES JUNIOR, autor da PEC nº 
188/2003 

Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA, autor de Subs-
titutivo na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação

Deputado EDSON DUARTE, Membro Titular da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável

Deputado RODRIGO ROLLEMBERG, Representante 
da Frente Parlamentar Ambientalista

ALOYSIO COSTA JR., Secretário-Executivo de Ci-
ência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, 
representando a ABEMA – Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente. 

JOSÉ PROCÓPIO LUCENA, representante da ASA – 
Articulação do Semiárido

BRAULINO CAETANO DOS SANTOS, Coordenador-
Geral da Rede Cerrado 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 707/03 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a instituição do Selo Verde, 
destinado a atestar a qualidade dos produtos e suas 
origens quanto aos cuidados para com a proteção ao 
meio ambiente”. (Apensados: PL nº 6262/2005 e PL 
nº 7554/2006) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.230/09 – Do Poder Executi-
vo – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.984, de 
17 de julho de 2000, que “dispõe sobre a criação da 
Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal 
de implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 
providências”, cria cargos em comissão do Grupo-Di-
reção e Assessoramento Superiores – DAS, Funções 
Comissionadas no Banco Central do Brasil e altera o 
Anexo IV da Lei nº 9.650, de 27 de maio 1998, que 
“dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do 
Banco Central do Brasil e dá outras providências”, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.590/09 – Do Sr. Fernando Ga-
beira – que “proíbe a produção, utilização e comercia-
lização de bombas de dispersão”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 5-6-09) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.442/08 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS nº 217/2006) – que “Al-
tera o art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 
– Lei de Execução Penal, para autorizar a instalação 
de salas de aulas nos presídios”. 
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RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.975/09 – Do Sr. Capitão Assu-
mção – que “Estabelece que parte dos recursos cap-
tados junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública 
seja destinado à estruturação e modernização dos 
Centros de Investigação e Prevenção de Incêndios 
dos Corpos de Bombeiros Militares”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.016/09 – Do Sr. Dr. Talmir – 
que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que 
dispõe sobre execução penal”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – Do Senado Federal – 
Pedro Simon – que “Dá nova redação ao art. 3º da Lei 
nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que estabelece 
normas gerais para a prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e 
de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.181/08 – Do Sr. Marcio Jun-
queira – que “determina que seja proibido a exposição 
pública de conteúdo erótico ou pornográfico nos esta-
belecimentos que efetuam a sua comercialização”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.310/08 – Do Sr. Cezar Silvestri 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agos-
to de 1977, e estabelece como infração sanitária, su-
jeita à penalidades administrativas, o preenchimento 
de receitas, notificações de receita e de prontuários 
médicos de maneira ilegível ou que possa induzir o 
leitor a erro”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.057/08 – Do Sr. Leonardo Vi-
lela – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre 
a segurança do idoso nos procedimentos de embarque 
e desembarque nos veículos de transporte coletivo e 
sobre a prioridade nesse desembarque”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.402/08 – Do Senado Federal – 
Senador Demóstenes Torres – (PLS nº 38/2008) – que 
“altera o § 2º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para declarar, como efeito da condenação, a perda de 
valores e bens utilizados na prática ou exploração de 
prostituição de criança ou adolescente”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.427/08 – Do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre a complementação de Aposentadoria 
de Portuários vinculados às Administrações Portuárias 
subordinadas ao Ministério dos Transportes e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.444/08 – Do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre exame oftalmológico preventivo em 
crianças antes dos quatro anos de idade”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.592/09 – Do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Combate 
às Perdas Gestacionais” 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.594/09 – Do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “dispõe sobre o sepultamento e o assen-
tamento do óbito em caso de perdas fetais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.600/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos da Lei nº 8.069, de ju-
lho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para dispor sobre a adoção internacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.680/09 – Da Sra. Luciana Cos-
ta – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de acompa-
nhamento psicológico para pessoas abrigadas em 
entidades como orfanatos, creches e asilos em todo 
o território nacional”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/09 – Do Sr. Roberto Al-
ves – que “torna obrigatório o atendimento 24 ( vinte 
e quatro horas ) por parte dos laboratórios e indústrias 
farmacêuticas aos usuários de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.693/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre o fornecimento de Carbonato de Cálcio 
para gestantes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.973/09 – Da Sra. Perpétua Al-
meida – que “concede a indenização e tratamento mé-
dico aos trabalhadores da extinta Sucam, atual Funasa, 
contaminados pelos inseticidas DDT e Malathion”. 
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RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – Do Sr. Arlindo China-
glia – que “dispõe sobre as comissões intergestores 
do Sistema Único de Saúde e suas respectivas com-
posições e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.067/07 – Do Sr. Miguel Mar-
tini – que “institui procedimentos para identificação e 
segurança de recém-nascido nos hospitais e nas ma-
ternidades públicas”. (Apensados: PL nº 1988/2007 e 
PL nº 4456/2008) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.505/08 – Do Sr. Luiz Paulo 
Vellozo Lucas – que “regulamenta o trabalho à distân-
cia, conceitua e disciplina as relações de teletrabalho 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – Do Senado Fede-
ral – Francisco Dornelles – (PLS nº 715/2007) – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de 
Defesa Comercial, órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
poderes judicantes para aplicar direitos antidumping, 
medidas compensatórias, provisórias ou definitivas, e 
salvaguardas”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.082/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre transação tributária, nas hipóte-
ses que especifica, altera a legislação tributária e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.160/09 – Do Senado Federal– 
Paulo Paim – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Piratini, no Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.110/07 – Do Sr. Luiz Fernando 
Faria – que “inclui novos parágrafos 3º e 4º no art. 1º da 
Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que “Dispõe 
sobre a autorização para desconto de prestações em 
folha de pagamento, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/08 – Do Sr. Marcelo Itagi-
ba – que “dispõe sobre a criação do Conselho Federal 
e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes 
Marciais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.223/08 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, para impor limite no mandato dos dirigentes 
das entidades desportivas beneficiárias de recursos 
públicos”. (Apensado: PL nº 4862/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ  
(Dia 5-6-09) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.171/09 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “altera a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro 
de 1997, para tornar obrigatória a proteção das hélices 
das embarcações”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.173/09 – Do Sr. Cândido Vac-
carezza – que “denomina “Marginal Petrobrás Norte” 
o trecho da Rodovia Presidente Dutra, entre os quilô-
metros 146 e 143, sentido norte (Rio de Janeiro), no 
Estado São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.183/09 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “modifica o código aeroportuário que denomina 
o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – 
Antônio Carlos Jobim”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – Do Sr. Edson Apa-
recido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a ponte 
sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cidade de 
Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia no 
Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/04 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os veículos oficiais devem ter 
exposto telefone e email para recebimento de denún-
cias quando de sua utilização de forma indevida”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE 2003, DO SR.  
RIBAMAR ALVES, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 
4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, ES-

TABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO  
OU DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS  

DEVERÃO SER PRESERVADOS A  
CONTINUIDADE E A UNIDADE  

HISTÓRICO-CULTURAL DO  
AMBIENTE URBANO. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 7ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/03 
– Do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “dá nova redação ao 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE 2007, DO SR. REGIS 
DE OLIVEIRA, QUE “ALTERA OS ARTIGOS 95 E 

128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  
RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO  

DE SERVIÇO COMO COMPONENTE DA  
REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS DA  

MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

I – Audiência Pública com os seguintes convidados: 

Presidente da ANAMATRA – Dr. Luciano Athayde 
Chaves

Presidente da ANPT – Dr. Fábio Leal Cardoso; 

Presidente do SINAIT – Dra. Rosa Maria Campos 
Jorge; 

Presidente da ANFIP – Dr. Jorge Cezar Costa; e

Diretor da UNAFE – Dr. Júlio César Melo Borges.

II – Deliberação de Requerimentos. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 7/09 Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – (PEC nº 210/2007) – que “requer a realização de 
audiência pública da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à proposta de Emenda à Constituição 
nº 210-A de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que “alte-
ra os artigos 95 e 128 da Constituição Federal, para 
restabelecer o adicional por tempo de serviço como 
componente da remuneração das carreiras da Magis-
tratura e do Ministério Público”. – PEC210/07”. 

REQUERIMENTO Nº 8/09 Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – (PEC nº 210/2007) – que “requer a realização de 
audiência pública da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 210-A de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que “alte-
ra os artigos 95 e 128 da Constituição Federal, para 
restabelecer o adicional por tempo de serviço como 
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componente da remuneração das carreiras da Magis-
tratura e do Ministério Público”. – PEC210/07”. 

REQUERIMENTO Nº 9/09 Do Sr. Arnaldo Faria de Sá 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
o propósito de debater a PEC nº 210-A/07 com o Sr. 
Sérgio da Luz Belsito, Presidente da Associação Na-
cional dos Funcionários do Banco Central”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210/07 
– Do Sr. Regis de Oliveira – que “altera os arts. 95 e 
128 da Constituição Federal, para restabelecer o adi-
cional por tempo de serviço como componente da 
remuneração das carreiras da magistratura e do Mi-
nistério Público”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

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”

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (15 SESSÕES) 

DECURSO: 12ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09 

* prazo prorrogado por deliberação do Plenário.

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/07 
– Do Sr. Vital do Rêgo Filho e outros – que “acrescenta 
o art.73-A à Costituição Federal, criando o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, orgão externo de 
controle das Cortes de Contas”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

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. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 1506-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42/95 
– Da Sra. Rita Camata – que “dá nova redação ao 
art. 55 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC nº 
60/1995, PEC nº 51/1995 e PEC nº 4/2007) 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 DIAS) 

Decurso: 2º dia
Último Dia: 12-6-09

PROJETO DE LEI Nº 07/2009-CN, que “dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Or-
çamentária de 2010 e dá outras providências.
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES 

EM 3-6-09: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.622/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.623/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.624/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.625/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.626/2009 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.627/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.628/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.629/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.630/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.243/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.252/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.261/2009 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 4.191/2008 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 5.312/2009 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 
25 minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 
do RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI:

Nº 5.848/2005 (Edson Duarte) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de informação nas embalagens e 
rótulos de produtos que contenham organismos gene-
ticamente modificados em sua composição.

Nº 2.199/2007 (Vignatti) – Autoriza a criação 
da Universidade Federal da Mesorregião da Grande 
Fronteira do Mercosul – UFGFM e dá outras provi-
dências.

Nº 2.258/2007 (Celso Maldaner) – Dispõe sobre 
o Fundo Especial para Calamidades Públicas e destina 
parte da arrecadação da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE – para as finalidades 
que especifica.

Brasília, 3 de junho de 2009. – Michel Temer, 
Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do 
RICD, as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI

Nº 877/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a 
nomenclatura da declaração de carência econômica.

Nº 1.602/2007 (Jusmari Oliveira) – Altera a Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas 
gerais sobre o desporto e dá outras providências”, para 
dispor sobre o repasse de recursos para as Ligas de 
Esporte Amador.

Brasília, 3 de junho de 2009. – Michel Temer, 
Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.844-B, DE 2004 
(Do Sr. Max Rosenmann)

Define o ato de enfermagem; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela rejeição (relator: DEP. 
GERMANO BONOW); e da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela rejeição (relatora: DEP. VANESSA 
GRAZZIOTIN).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.844, de 2004, visa definir 
o ato de enfermagem.

Para tanto, o art. 1º do projeto estabelece que 
ato de enfermagem é todo procedimento técnico pla-
nejado, executado, delegado, supervisionado e ava-
liado pelo enfermeiro habilitado, na atenção primária, 
secundária e terciária, de acordo com o que dispõe a 
Lei nº 7.498, de 1986.

Em sua justificativa, o autor alega que apresen-
tou o presente projeto com o objetivo de explicitar o 
campo legal de atuação da enfermagem e para evitar 
distorções interpretativas quanto ao trabalho do en-
fermeiro.

A Comissão de Seguridade Social e Família – 
CSSF, em reunião ordinária realizada no dia 23 de 
maio de 2007, rejeitou unanimemente o projeto de 
lei, nos termos do parecer do Relator, Deputado Ger-
mano Bonow.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

O projeto em exame tem por objetivo definir o 
ato de enfermagem a fim de estabelecer de forma 
clara quais são, de fato, as atribuições do profissional 
de enfermagem.
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Nesse sentido, complementa o disposto no art. 11 
da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que Dispõe 
sobre a Regulamentação do exercício da Enfermagem, 
e dá outras providências. 

Além disso, define o conceito de ato de enferma-
gem, bem como estabelece o campo de competência 
do profissional, que na equipe de enfermagem, de acor-
do com o art. 2º do projeto, promove o cumprimento 
da prescrição médica em relação aos procedimentos 
diagnósticos, terapêuticos e de acompanhamento e 
evolução do paciente, documentando todos os proce-
dimentos no prontuário.

Concordamos com o relator do projeto na CSSF 
sobre o fato de que o projeto pouco acrescenta à Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 
Regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Quando o faz, avança sobre as 
atividades que podem ser exercidas por outros profis-
sionais, tornando-as privativas dos profissionais de En-
fermagem, em detrimento da sua própria formação.

Isso ocorre quando assegura o ensino como ato 
de enfermagem. Essa reserva de mercado empobrece a 
qualificação do enfermeiro que será privado de receber 
ensinamentos de profissionais de outros ramos, espe-
cialistas em temas importantes para sua capacitação, 
a exemplo dos médicos, dos advogados (com relação 
à medicina legal), dos nutricionistas etc.

Portanto, ao sermos contrários à esta proposta, 
de forma alguma estamos desmerecendo ou enfraque-
cendo a categoria, acontece que determinadas medidas 
que têm por finalidade fortalecer um segmento profis-
sional, às vezes, acabam por prejudicá-lo, na medida 
em que reduz seu campo de atuação ou de formação, 
que é o caso do presente projeto.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 3.844, de 2004.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2009. – Deputada 
Vanessa Grazziotin, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.844/04, 
nos termos do parecer da relatora, Deputada Vanes-
sa Grazziotin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 

Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.005-A, DE 2007 
(Da Sra. Manuela D’ávila)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.615, 
de 16 de dezembro de 1978, para dispor so-
bre a identidade profissional de Radialistas; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
rejeição deste e do de 1.467/07, apensado 
(relator: DEP. VINICIUS CARVALHO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposição em epígrafe pretende a alteração 
da Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, que re-
gulamenta a profissão de radialista, para que seja ins-
tituída a identidade profissional dos integrantes dessa 
categoria.

Ao projeto principal foi anexado o Projeto de Lei 
nº 1.467, de 2007, do Deputado Cristiano Matheus, 
que possui idêntico teor.

As duas propostas em exame estabelecem os 
seguintes dispositivos:

a) emissão da carteira pelo sindicato 
da categoria e, na ausência deste, pela fe-
deração;

b) elementos que deverão constar da 
carteira profissional;

c) aprovação do modelo da carteira pela 
federação;

d) fornecimento da carteira também aos 
radialistas não sindicalizados; e 

e) suspensão do registro do radialista 
que não renovar sua carteira no prazo esta-
belecido.

Findo o prazo estabelecido no Regimento Interno, 
não foram apresentadas emendas às proposições.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Em oportunidade anterior, foi designado outro 
relator para a matéria, o Deputado Sabino Castelo 
Branco, que elaborou minucioso parecer demonstrando 
a impropriedade de aprovação dos projetos. O citado 
parecer não chegou a ser apreciado pelo Plenário desta 
Comissão, mas diante da qualidade dos argumentos 
ali lançados, pedimos vênia aos nossos ilustres Pares 
para transcrevê-lo:

“A proposta em tela, como afirmado na 
justificação, visa instituir a carteira profissional 
dos radialistas, com validade oficial em todo 
o território nacional e com natureza de docu-
mento de identidade, tendo como fundamento 
a equiparação a outras categorias que já usu-
fruem do mesmo direito.

Mostra-se muito justa a intenção da ca-
tegoria. Realmente, vemos outras profissões 
regulamentadas que já possuem carteiras 
profissionais, às quais se atribui eficácia de 
documento de identidade. Contudo a proposta 
está a merecer algumas ponderações quanto 
ao mérito.

Os projetos submetem a prerrogativa de 
emissão das carteiras ao sindicato da categoria 
e, na ausência deste, à respectiva federação. 
Entretanto, fazendo uma análise comparativa 
com outras profissões, verificaremos que a 
competência para emitir a carteira é conferida 
aos conselhos profissionais. E, a nosso ver, 
não poderia ser de forma diferente.

O documento de identificação, qualquer 
que seja ele, para cumprir com a finalidade a 
qual se destina precisa estar investido de fé pú-
blica. E essa qualificação somente é alcançada 
na medida em que algum órgão integrante do 
poder público o emite. Desse modo, observa-
mos que a carteira de identidade é usualmente 
emitida pela secretaria de segurança pública 
do respectivo Estado federado, o passaporte, 
pela Polícia Federal; a carteira de habilitação, 
pelos órgãos de trânsito, e assim por diante.

Nesse contexto, para que a identificação 
profissional possua a mesma eficácia dos de-
mais documentos, a sua emissão deve estar 
vinculada a um ente público. Nesse aspecto é 
que surgem os conselhos profissionais.

Já está pacificado pela jurisprudência de 
nossos tribunais o entendimento de que esses 
conselhos profissionais possuem natureza ju-
rídica de autarquia, integrando, por sua vez, 
a estrutura da administração pública. A esse 

respeito, interessante suscitar decisão profe-
rida na ADIn nº 1.717, ajuizada contra a Lei nº 
9.649, de 27 de maio de 1998. A referida lei, 
em seu art. 58, modificava a natureza jurídica 
dessas entidades, que passariam a ser reco-
nhecidas como entes privados. O Supremo Tri-
bunal Federal – STF julgou procedente a ADIn 
com fundamento na “indelegabilidade, a uma 
entidade privada, de atividade típica de Estado, 
que abrange até poder de polícia, de tributar 
e de punir, no que concerne ao exercício de 
atividades profissionais regulamentadas”.

Portanto a delegação de competência para emitir 
a carteira profissional com natureza de identidade so-
mente poderia ser atribuída aos conselhos, pelo fato 
de eles serem entes integrantes da estrutura pública.

Ocorre que as propostas, como já dito, objetivam 
atribuir ao sindicato tal competência. E nesse sentido, 
já está praticamente pacificado pela doutrina e pela ju-
risprudência o entendimento de que os sindicatos são 
associações com natureza jurídica de direito privado, 
voltadas, basicamente, para a defesa dos interesses 
da categoria. Tal posicionamento viu-se reforçado com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
adotou o princípio da liberdade sindical, não mais ad-
mitindo a interferência e a intervenção do poder públi-
co nos sindicatos.

Assim, é forçoso reconhecer que a Lei nº 7.084, 
de 21 de dezembro de 1982, que atribui valor de do-
cumento de identidade à carteira de jornalista profis-
sional, e que serviu de modelo aos projetos de lei em 
exame, não está mais em consonância com a Carta 
Magna. Na época da edição da lei, vigorava em nosso 
ordenamento jurídico a total subordinação dos sindi-
catos ao Estado, razão pela qual várias decisões ju-
risprudenciais conferiam qualidade de entes públicos 
aos sindicatos, situação político-jurídica própria dos 
regimes não-democráticos.

De qualquer sorte, como afirmado anteriormen-
te, esse posicionamento não mais vigora entre nós, 
não restando dúvidas quanto à natureza jurídica de 
direito privado dos sindicatos. E dessa forma, a com-
petência para emissão de carteira, com valor de do-
cumento de identidade, não pode ser atribuída aos 
entes sindicais.

Aliás, não é por outra razão que todos os demais 
exemplos de categorias profissionais cujas carteiras 
profissionais têm valor de documento de identidade 
referem-se àquelas emitidas por conselhos profissio-
nais, com natureza de autarquia. É o caso da categoria 
dos advogados, mencionada na justificação do projeto 
principal, bem como dos médicos, engenheiros, eco-
nomistas e tantos outros.
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Além disso, a imposição de uma atribuição que 
configura uma prestação de serviços eminentemente 
pública aos sindicatos pode caracterizar uma viola-
ção ao princípio da liberdade de organização sindical, 
contrariando o inciso I do art. 8º da Carta Magna. Sem 
contar o risco de ofensa também ao inciso V do mes-
mo artigo, o qual dispõe que “ninguém será obrigado 
a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato”, na medida 
em que a obrigação do registro ao ente sindical guarda 
em si uma possibilidade potencial de condicionamento 
desse ato à filiação do trabalhador.

Não obstante os projetos se referirem ao direito 
de os não sindicalizados também receberem a cartei-
ra profissional (art. 7º-D), o artigo subseqüente refe-
re-se à suspensão do registro enquanto não houver 
a renovação da carteira no prazo estipulado. Nesses 
artigos fica latente o risco presumido mencionado no 
parágrafo anterior.

E mais, a redação desses artigos deixa evidente 
a confusão conceitual entre as atribuições das entida-
des de fiscalização da profissão e às das entidades 
sindicais.

Cabe aos sindicatos, basicamente, a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais da catego-
ria, inclusive em questões judiciais e administrativas. 
Já aos conselhos compete fiscalizar o correto exer-
cício da profissão em defesa da sociedade. Uma vez 
que se verifique qualquer desrespeito ao cidadão no 
exercício da atividade, pode o conselho profissional 
aplicar as penalidades previstas em lei, que em alguns 
casos pode chegar, até mesmo, ao cancelamento do 
registro com a conseqüente proibição de exercício da 
profissão pelo infrator. Esse é o “poder de polícia” a 
que fez referência o STF no julgamento da ADIn nº 
1.717, aqui citada.

Não cabe, portanto, aos sindicatos fiscalizar o 
exercício profissional, atribuição essa que está sendo 
conferida aos sindicatos e federações de radialistas, 
nos termos do art. 7º-E das proposições.

No início de nosso voto, manifestamos o nosso 
apoio à iniciativa dos radialistas de reivindicarem o 
direito de possuírem carteiras profissionais com vali-
dade de documento de identidade. Nesse momento, 
mantemos o mesmo pensamento. Apenas entendemos 
que a forma como se pretende instituir esse direito à 
categoria está equivocada, como ficou delineado em 
nosso parecer.

Não se pode conferir essa atribuição a um ente 
sindical, visto que não se compatibiliza com suas fun-
ções. Ressalve-se que não há qualquer impedimento 
ao sindicato em emitir uma carteira aos seus filiados. 
Todavia essa carteira comprovará, tão-somente, a sua 
condição de associado à entidade para os fins devi-

dos, como o de fazer jus aos convênios celebrados, 
por exemplo.

A nosso ver, duas alternativas seriam possíveis 
para atender os interesses da categoria. A primeira 
seria a constituição dos conselhos federal e regionais 
dos radialistas que ficariam responsáveis pela fiscali-
zação do exercício dessa profissão e poderiam emitir 
as carteiras profissionais. A outra possibilidade seria 
conferir a atribuição de emissão das carteiras ao órgão 
que hoje é responsável pelo registro profissional da 
categoria, o Ministério do Trabalho e Emprego.

De todo modo, em qualquer uma das alternativas 
acima, a competência para iniciar o processo legislativo 
pertence, exclusivamente, ao Poder Executivo, uma vez 
que as propostas compreenderiam, respectivamente, 
criação de órgão e disposição sobre organização e 
funcionamento da administração pública.”

Em complemento aos fundamentos expendidos 
acima, cabe-nos, tão-somente, trazer a lume mais 
duas considerações.

A primeira refere-se à Lei nº 6.206, de 7 de maio 
de 1975, que “dá valor de documento de identidade 
às carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional e dá outras providências”. Veja que 
o art. 1º dessa lei, confirmando o teor de sua ementa, 
bem como os argumentos constantes do nosso parecer, 
estabelece que “é válida em todo o Território Nacional 
como prova de identidade, para qualquer efeito, a car-
teira emitida pelos órgãos criados por lei federal, 
controladores do exercício profissional”.

O grifo lançado reforça o entendimento de que 
a fé pública admitida em relação a um documento de 
identidade profissional decorre da condição de autar-
quia federal que os conselhos possuem, o mesmo não 
se aplicando às entidades sindicais.

Não é por outra razão que a Polícia Federal, 
por exemplo, ao definir os documentos aceitos para a 
emissão de passaporte, inclui na relação “a carteira 
de identidade expedida por órgão fiscalizador do 
exercício de profissão regulamentada por lei”. Essa 
é a única interpretação possível a partir do dispositivo 
legal antes citado.

A segunda consideração reporta-se às sugestões 
apresentadas para atender o pedido da categoria. Para 
complementar a informação, devemos mencionar a 
fundamentação legal que impede a iniciativa do Par-
lamento para a criação do conselho ou para conferir 
competência ao Ministério do Trabalho e Emprego para 
emitir a carteira. O vício de iniciativa baseia-se no art. 
61, § 1º, inciso II, alíneas “b” e “e” e no art. 84, inciso 
VI, ambos da Constituição Federal.

Diante do que foi exposto, e ante a impossibili-
dade de sanar as inconsistências apontadas no pre-
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sente voto, somos pela rejeição dos Projetos de Lei 
nºs 1.005 e 1.467, ambos de 2007.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2008. – 
Deputado Vinícius Carvalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitouo Projeto de Lei nº 1.005/07 e o Projeto de 
Lei nº 1.467/07, apensado, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Vinícius Carvalho, contra o voto da 
Deputada Manuela D’Ávila. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’Ávila – Vice-Presidentes, Andréia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes. 

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.033-B, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo da Fonte)

Assegura a ampla defesa e o contradi-
tório, em processo administrativo, ao con-
sumidor de serviços de energia elétrica; 
tendo pareceres: da Comissão de Defesa 
do Consumidor, pela aprovação (relator: 
DEP. RATINHO JUNIOR); e da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. EDGAR MOURY)

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.033, de 2007, de autoria do 
Deputado Eduardo da Fonte, busca, primordialmente, 
disciplinar o exercício do direito à ampla defesa e ao 
contraditório, pelo consumidor, nos processos admi-
nistrativos de contestação de faturamento de serviços 

de energia elétrica, por irregularidade na leitura do 
medidor de consumo.

Na sua justificação, o autor observa que, apesar 
de haver dispositivo legal inserto no inciso VIII do art. 6º 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor – CDC), prevendo 
a facilitação dos direitos do consumidor, inclusive com 
a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo 
civil, em total consonância com a previsão constitucio-
nal do inciso LIX do art. 5º da Constituição Federal, 
que trata do direito à ampla defesa e ao contraditório, 
continua a ser fato comum no País a obrigatoriedade 
do consumidor acatar a priori as medidas e determi-
nações das companhias de eletricidade, numa abjeta 
subversão ao ordenamento jurídico pátrio. 

Assim é que o autor defende a urgente aprovação 
do projeto em epígrafe, de forma a assegurar, explíci-
ta e incisivamente, a ampla defesa do consumidor de 
serviços de energia elétrica, quanto à contestação de 
faturas com leituras incorretas, através da suspensão 
dos respectivos pagamentos até o fim do processo 
contencioso.

Encaminhado inicialmente, nos termos do art. 54 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, à 
Comissão de Defesa do Consumidor, o projeto foi ali 
apreciado e aprovado, na íntegra, no dia 28 de novem-
bro de 2007, acolhendo o parecer do Relator.

No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Inicialmente, para uma melhor compreensão da 
matéria, julgamos oportuno registrar que, no que tange 
aos serviços de energia elétrica, o equilíbrio econômico-
financeiro garantido pelo contrato de concessão firmado 
pelas concessionárias junto ao poder concedente, tem 
como um de seus principais pilares uma gestão atu-
ante que promova o desenvolvimento tecnológico dos 
serviços concedidos e a utilização de equipamentos 
comprovadamente eficientes e seguros com relação 
ao seu objeto e manuseio, respectivamente.

Nesse sentido, o art. 22 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor – CDC), assevera que “os órgão públicos, 
diretamente, ou por suas concessionárias, permissioná-
rias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficien-
tes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. O 
seu parágrafo único expõe que “nos casos de descum-
primento, total ou parcial, das obrigações referidas 
neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 
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a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma 
prevista neste Código”.

Trata-se de serviço essencial subordinado ao 
princípio da continuidade, de acordo com o CDC, e 
a interrupção no fornecimento do serviço, fere norma 
do art. 71, que “proíbe a utilização, na cobrança de 
dívidas, dos meios de ameaça, coação, constran-
gimento físico ou moral”.

Assim é que o Superior Tribunal de Justiça tem se 
pronunciado reiteradamente contra o corte de serviços 
essenciais por inadimplência, pois, “o serviço público 
é subordinado ao princípio da continuidade, sendo im-
possível a sua interrupção e muito menos por atraso 
no seu pagamento”.

A par disso, ressaltamos ainda, em conformidade 
com o pensamento do autor, que, apesar de haver dis-
positivo legal, inserto no inciso VIII do art. 6º do CDC, 
prevendo a facilitação dos direitos do consumidor e a 
inversão do ônus da prova a seu favor, bem como o 
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditó-
rio, prescrito no inciso LIX do art. 5º da Carta Magna, 
continua a ser fato comum no País a obrigatoriedade 
do consumidor de serviços de energia elétrica pagar 
antecipadamente por faturas sobre as quais existem 
fundadas razões de ter havido erros de medição, antes 
de qualquer perícia no aparelho medidor, inclusive com 
ameaças de corte de fornecimento de serviço. 

Dessa forma, saudamos a presente iniciativa, no 
sentido meritório de assegurar ao consumidor o direito 
de ter as suas contestações apreciadas, bem como de 
poder apresentar as suas contra-razões nos casos em 
que discordar da perícia fornecida pelo prestador dos 
serviços de energia elétrica, antes de se ver obrigado 
ao pagamento da (s) fatura (s) sob suspeição.

De fato, num País em que a maioria da popu-
lação possui renda familiar insuficiente para garan-
tir uma sobrevivência em condições dignas, obrigar 
o consumidor de um serviço essencial, como o é o 
serviço de energia elétrica, a arcar antecipadamente 
com o pagamento de serviços com erros descabidos 
e comprometedores à sua subsistência, constitui uma 
grave afronta à cidadania, que o legislador não pode 
se eximir de extirpar.

No entanto entendemos que algumas modifica-
ções devam ser realizadas com vistas ao aprimora-
mento do projeto de lei, bem como, à ampliação do 
seu alcance. Desse modo, apresentamos substitutivo 
com as seguintes sugestões: 

Com relação ao Art. 1º da proposição, entende-
mos que o exercício do direito à ampla defesa e ao 
contraditório ali mencionado deva ser estendido a to-

dos os serviços públicos, e não apenas aos serviços 
de energia elétrica;

No que tange ao Caput do art. 2º, entendemos 
ser necessária uma alteração no sentido de submeter 
o disposto no caput do artigo 1º à regulamentação de 
agência ou órgão regulador setorial;

Ainda relativamente ao art. 2º, sugerimos uma 
pequena alteração no sentido de acrescentar mais um 
inciso e assim condicionar a possibilidade de apresen-
tação de contestação ao pagamento do valor médio 
das contas referentes aos onze meses anteriores ao 
da cobrança contestada ou a partir da data em que 
o usuário assumiu a responsabilidade pelo respecti-
vo serviço. A proposta original na forma como ela se 
apresenta, embora não seja essa a intenção do au-
tor, abrirá espaço aos consumidores mal intenciona-
dos para postergarem suas obrigações. A nosso ver, 
o consumidor deve ter todo o direito à contestação, 
mas deve agir de forma responsável, não podendo tal 
iniciativa ser usada com o fim protelatório no tocante 
ao pagamento devido. 

No que se refere às contra-razões, acrescen-
taremos o inciso VI a fim estabelecer que depois de 
efetuadas as análises, outra fatura deverá ser emitida, 
com nova data para o vencimento, nunca inferior a 
10 (dez) dias, independentemente da constatação da 
necessidade de retificação dos valores faturados, uma 
vez que para a apresentação da contestação houve 
a necessidade de pagamento do valor da média dos 
últimos meses, até o número de onze, de acordo com 
o inciso II do art. 2º da proposição;

Alteraremos o teor do art. 3º no sentido de ex-
cluir o termo “energia elétrica”, uma vez que a nossa 
intenção é estender os efeitos da proposição a todos 
os serviços públicos, e deixar claro que será proibida 
a cumulação do faturamento regular do consumo com 
o faturamento retificado;

Modificaremos o artigo 4º e acrescentaremos o 
artigo 5º ao projeto a fim de estabelecer, respectiva-
mente, que a agência ou órgão regulador setorial re-
gulamentará em 180 (cento e oitenta) dias o disposto 
na lei a ser criada, contados a partir do início de sua 
vigência e que a lei entrará em vigor na data de sua 
publicação em razão do prazo já pré-estabelecido para 
a mencionada regulamentação. 

Em face do exposto, votamos, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.033, de 2007 na for-
ma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 16 de abril 2009. – Deputado 
Edgar Moury, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 1.033, DE 2007

Assegura a ampla defesa e o contradi-
tório, em processo administrativo, ao con-
sumidor de serviços públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o exercício do direito 

à ampla defesa e ao contraditório, pelo consumidor, 
nos processos administrativos de contestação dos va-
lores de faturamento apresentados pelos prestadores 
de serviços públicos. 

Art. 2º O disposto no caput do art. 1º será objeto 
de regulamentação pela agência ou órgão regulador 
setorial, que observará os seguintes procedimentos: 

I – As faturas emitidas pelas concessio-
nárias deverão ser entregues ao consumidor 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 
data de vencimento prevista e informada ao 
consumidor, previamente, por meio de contrato 
ou aditivo contratual;

II – As faturas deverão informar, com 
clareza, a quantidade de consumo relativo ao 
período corrente de apuração, indicadas as 
datas de início de contagem e a data da re-
alização da leitura com a média de consumo 
diário, assim como, a média de consumo dos 
últimos 11 (onze) períodos ou faturas imedia-
tamente anteriores, ou a partir da data em 
que o usuário assumiu a responsabilidade 
pelo respectivo serviço, excluindo-se o mês 
da cobrança;

III – As faturas deverão também informar 
os meios para acesso do consumidor à ouvido-
ria ou setor de reclamações da concessioná-
ria (telefone de acesso gratuito, fax, endereço 
para correspondência postada com registro, 
endereço eletrônico ou endereço comercial 
para contato pessoal), onde ele poderá exercer 
seu direito de contestar a medição apresen-
tada ou o valor faturado, assim como o prazo 
para fazê-lo, querendo, até o 3º (terceiro) dia 
útil antes do vencimento da conta;

IV – Recebida a contestação, a conces-
sionária providenciará a retirada da cobrança 
bancária ou débito em conta direta (débito em 
conta) ou comunicará, ao consumidor, o pro-
tocolo do pedido, a suspensão da multa e dos 
juros por atraso de pagamento, até a conclu-
são do processo administrativo de apuração 
da reclamação, e os procedimentos e prazos 
para realização da competente perícia;

V – O recebimento da contestação fica-
rá condicionado ao pagamento ou depósito 
do valor equivalente à média dos períodos ou 
faturas imediatamente anteriores, excluindo-
se o mês da cobrança, nos termos do inciso 
II deste artigo. 

VI – Realizada a perícia, a concessionária 
comunicará ao consumidor, pelos meios con-
vencionados na protocolização da reclamação, 
quanto aos resultados apurados, assinalando-
lhe o prazo de 10 (dez) dias para apresentação 
de contra-razões, facultada a prorrogação, por 
igual período, a pedido, quando o consumidor 
pretender apresentar relatório de perícia por 
ele contratada;

VII – Analisadas as contra-razões e cons-
tatada a necessidade de retificação dos valores 
faturados ou não, a concessionária emitirá nova 
fatura e assinará novo prazo para pagamento 
do débito remanescente ou para devolução de 
valores cobrados a maior, nunca inferior a 10 
(dez) dias do vencimento. 

Art. 3º É proibida a cumulação do faturamento 
regular de consumo com o faturamento retificado em 
razão do disposto no artigo anterior. 

Art. 4º A agência ou órgão regulador setorial re-
gulamentará em 180 (cento e oitenta) dias o disposto 
nesta lei, contados a partir de sua vigência e estabele-
cerá os limites mínimos e máximos de valores a serem 
cobrados para efeito de contestação. 

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

Sala das Sessões, 16 de abril 2009. – Deputado 
Edgar Moury, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.033/07, 
com substitutivo, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Edgar Moury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.



26916 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

PROJETO DE LEI Nº 2.899-B, DE 2008 
(Do Sr. William Woo)

Obriga as operadoras de telefonia fixa 
e móvel ao pagamento de multa em razão 
de danos decorrentes da ineficiência em 
garantir a privacidade de seus usuários; 
tendo pareceres: da Comissão de Defesa 
do Consumidor, pela rejeição (relator: DEP. 
VINICIUS CARVALHO); e da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, pela rejeição (relator: DEP. NELSON 
PROENÇA).

Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor; Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática 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 Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.899, de 2008, penaliza 
com multa de dez mil salários mínimos as opera-
doras de telefonia fixa ou móvel em caso de que-
bra do sigilo da comunicação de seus assinantes. 
O projeto imputa às empresas a responsabilidade 
por prover os meios necessários que assegurem a 
privacidade dos usuários no que tange o acesso a 
seus dados e às comunicações feitas por meio do 
suporte telefônico. O autor justifica que “é imperdo-
ável que as companhias telefônicas permaneçam 
impassíveis e inertes diante de irregularidades”, 
como a interceptação telefônica e o roubo de da-
dos pessoais. 

Em 5 de novembro de 2008, a Comissão de Defe-
sa do Consumidor aprovou parecer do relator, Deputado 
Vinícius Carvalho, pela rejeição do referido Projeto de 
Lei, sob a alegação de que “a preocupação do autor do 
Projeto de Lei em dar a devida proteção ao consumidor 
já está plenamente atendida”. Adicionalmente, o relator 
argumenta que o projeto pode induzir o usuário a forjar 
um “grampo”, para receber a indenização.

A proposição está sujeita à apreciação conclusiva 
por parte das comissões, e será submetida ao exame 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
após a apreciação desta comissão. Não foram apre-
sentadas emendas no prazo regimental. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

As novas tecnologias estão tornando os meios 
de comunicação cada vez mais invasivos. Os sistemas 
wireless, ou seja, sem fio, fazem com que as pesso-
as estejam “comunicáveis” praticamente 24 horas por 
dia, e os novos softwares permitem um mapeamento 
completo do perfil desse cliente totalmente conecta-
do. As operadoras sabem o que ele faz; sua renda 
mensal, seus hábitos e seus hobbies, entre outras 
informações. 

Com os novos recursos, as operadoras de tele-
comunicações detêm um banco de dados de grande 
valia para as empresas em geral, ávidas por chegar 
da forma mais eficaz e direta e menos onerosa ao 
consumidor. O resultado é uma grande tentação para 
quebrar o sigilo dos dados desses clientes, distribuin-
do ou “vendendo” informações de grande interesse no 
mercado publicitário. 

O sigilo das comunicações telefônicas é um dos 
direitos mais pacificados na Constituição brasileira, 
cuja exceção é admita apenas em caso de investiga-
ção criminal ou instrução processual penal, mediante 
ordem judicial. No entanto, observamos que as escutas 
telefônicas clandestinas têm sido quase uma prática 
endêmica em nosso País, por diversos motivos, e um 
dos principais é a impunidade. Além da Constituição, 
o direito ao sigilo dos dados e da comunicação está 
presente na legislação em vigor e em normas espe-
cíficas. 

A Lei Geral de Telecomunicações – LGT, Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, prevê, no art. 3º, a pri-
vacidade de seus usuários, ao assegurar ao usuário 
de telecomunicações o direito:

“à inviolabilidade e ao segredo de sua 
comunicação, salvo nas hipóteses e condições 
constitucional e legalmente previstas (V)”; 

“à não divulgação, caso o requeira, de 
seu código de acesso (VI)”; 

“ao respeito de sua privacidade nos do-
cumentos de cobrança e na utilização de seus 
dados pessoais pela prestadora do serviço 
(IX)”; 

“à reparação dos danos causados pela 
violação de seus direitos (XII)”.

A LGT especifica em que situação a 
prestadora poderá fazer uso dos dados dos 
assinantes: 

“Art. 72. Apenas na execução de sua 
atividade, a prestadora poderá valer-se de in-
formações relativas à utilização individual do 
serviço pelo usuário.
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§ 1° A divulgação das informações in-
dividuais dependerá da anuência expressa e 
específica do usuário.

§ 2° A prestadora poderá divulgar a ter-
ceiros informações agregadas sobre o uso de 
seus serviços, desde que elas não permitam 
a identificação, direta ou indireta, do usuário, 
ou a violação de sua intimidade.”

Os regulamentos reforçam o direito ao sigilo. A 
Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005, que 
aprovou o Regulamento do Serviço Fixo Telefônico 
Comutado (STFC), estabelece, no art. 23, a respon-
sabilidade da prestadora pela inviolabilidade do sigilo 
das comunicações em toda a sua rede, exceto nos 
segmentos instalados nas dependências do imóvel 
indicado pelo assinante. O Parágrafo Único do art. 23 
da referida Resolução prevê que: “a prestadora tem 
o dever de zelar pelo sigilo inerente ao STFC e pela 
confidencialidade quanto aos dados e informações, 
empregando meios e tecnologia que assegurem este 
direito do usuário”.

Com uma base de 150 milhões de estações em 
atividade, mais de 100 milhões de unidades a mais do 
que tem o sistema fixo, o Serviço Móvel Pessoal (SMP) 
também tem obrigações quanto ao segredo da comu-
nicação. A Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, 
assegura o direito dos usuários do SMP à inviolabilida-
de e sigilo de sua comunicação, ressalvados os pre-
ceitos constitucionais. O art. 89 da referida Resolução 
estabelece que as operadoras devem utilizar todos os 
recursos tecnológicos para assegurar a inviolabilidade 
do sigilo das comunicações nos enlaces radioelétricos 
entre a Estação Rádio Base e a Estação Móvel e o art. 
113 prevê as sanções aplicáveis.

O sigilo dos dados e da comunicação é assunto 
de grande relevância e relativa complexidade num mun-
do de cada vez maior exposição das pessoas, pelas 
mais diversas mídias. Estar anônimo na era da Inter-
net parece ser uma missão difícil, o que torna ainda 
mais desafiadora a responsabilidade das operadoras 
em preservar os seus assinantes do assédio de ter-
ceiros, seja com fins comerciais ou, até mesmo, com 
fins criminosos, como os golpes via telefone.

Assegurar que todos os cuidados e meios sejam 
tomados pelos prestadores de serviço para impedir a 
violação desses direitos é função do Poder Público, 
por meio de normas e de fiscalização. Do ponto de 
vista regulatório, consideramos que essa tarefa está 
atendida. As leis existentes são o bastante para coibir 
os abusos. 

O que carece de maior análise, ou de providên-
cias mais severas, é a aplicação da legislação, e não 
necessariamente o seu aperfeiçoamento. Sabemos 

que uma lei terá pouca ou nenhuma eficácia caso não 
ocorra a fiscalização e a punição dos que a descum-
prem. Nesse sentido, encorajamos uma atuação mais 
efetiva do Ministério Público, do órgão regulador e das 
empresas, no sentido de que as falhas sejam cumpri-
das e os erros, corrigidos. 

A LGT prevê multa de até R$50.000.000,00 (cin-
qüenta milhões de reais), conforme a redação dos art. 
72 e 179 , pelo descumprimento da lei e das normas. 
Para a apuração dos fatos, compete à Anatel a instau-
ração de Procedimento Administrativo de Apuração de 
Descumprimento de Obrigações – Pado, que assegu-
ra o direito ao contraditório e à ampla defesa. Adicio-
nalmente, consideramos que os órgãos de defesa do 
consumidor e a Justiça são outras instâncias cabíveis 
no caso de reparação na hipótese de violação desses 
dados protegidos por diploma constitucional. 

Pelas razões expostas, votamos pela REJEIÇÃO 
do Projeto de Lei nº 2.899, de 2008.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2009. – Depu-
tado Nelson Proença, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.899/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Nelson 
Proença.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza 

Erundina – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pi-
menta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Angela Amin, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Julio Semeghi-
ni, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Raul Jungmann e 
Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – De-
putada Professora Raquel Teixeira, Presidente em 
exercício.

PROJETO DE LEI Nº 3.250-A, DE 2008 
(Da Sra. Aline Corrêa)

Altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 
1996, para dispor sobre isenção da cobran-
ça de pedágio; tendo parecer da Comissão 
de Viação e Transportes, pela rejeição (re-
lator: DEP. DR. TALMIR).
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Despacho: Às Comissões de Viação E 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei nº 3.250, 
de 2008, cuja finalidade é conceder isenção de paga-
mento de tarifa de pedágio a veículos de empresas 
de reciclagem e a ativistas não-remunerados de or-
ganizações não-governamentais, em rodovias fede-
rais administradas pela União ou, mediante convênio, 
pelos Estados.

A autora da proposta, Deputada Aline Corrêa, ar-
gumenta que a exploração de rodovias pela iniciativa 
privada tem causado muito descontentamento entre 
os usuários. Destaca, especialmente, a insatisfação de 
empresas de reciclagem e de ativistas não-remunera-
dos de ONGs, que precisam deslocar-se por estradas 
para desenvolver atividades que promovem o aumento 
da qualidade de vida das populações.

Não foram recebidas emendas à proposição.
É o relatório.

II – Voto do Relator

A matéria chega às minhas mãos após ter mere-
cido análise do antigo relator, Deputado Gladson Ca-
meli. Por estar de acordo com os termos do parecer 
emitido por S.Ex.ª, reproduzo-o aqui.

É entendimento assente nesta Comissão que se 
deve evitar, a todo custo, a concessão de gratuidades 
no âmbito do programa federal de concessões rodovi-
árias, inclusive no que respeita a rodovias delegadas 
aos Estados, mediante convênio. São diversos os pa-
receres aqui já votados que destacam a improprieda-
de de se quebrar o tratamento equânime dispensado 
aos usuários, os quais só devem ser diferenciados, 
segundo a Lei de Concessões, na medida dos custos 
que impõem à prestação dos serviços. Conforme já 
tão ressaltado aqui, é tarefa ingrata para o legislador 
iniciar uma discussão sobre se esta ou aquela cate-
goria de usuários é mais ou menos prejudicada com 
a cobrança de pedágio. Ao fim e ao cabo, todos são 
capazes de levantar argumentos a seu favor, colocan-
do-nos na situação de, atendendo-os, inviabilizar as 
concessões.

Portanto, ao invés de concedermos isenções a 
diversas categorias, o ideal é que mais e mais usuá-
rios paguem o valor do pedágio, de maneira que os 

custos da concessão sejam melhor distribuídos entre 
todos os pagantes. Dessa maneira, poderemos ter uma 
tarifa justa que corresponda ao menor valor possível 
de ser praticado.

De resto, cumpre observar que o projeto não pre-
vê, em vista da medida proposta, a origem dos recursos 
necessários à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro das concessões, conforme reza o art. 35 da 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Feitas essas considerações, sou obrigado a 
votar pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.250, de 
2008.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2009. – Deputado 
Dr. Talmir, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.250/2008, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Dr. Talmir.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.620-B, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 495/2008 – C. Civil 
Mensagem nº 412/2008 

Dá nova redação ao inciso XI do art. 
29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presi-
dência da República e dos Ministérios, para 
alterar a estrutura básica do Ministério do 
Esporte; tendo pareceres: da Comissão de 
Turismo e Desporto, pela aprovação (rela-
tor: DEP. DELEY); e da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (relatora: DEP. MANUELA 
D’ÁVILA).
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Despacho: Às Comissões de Turismo e 
Desporto; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposta em análise objetiva acrescentar uma 
Secretaria à estrutura do Ministério do Esporte, com 
o intuito de melhor forma desempenhar suas funções. 
Para tanto, propõe modificar a parte da legislação so-
bre a organização da Presidência da República e dos 
ministérios que trata do Ministério do Esporte – art 29 
da Lei n° 10.683 de 28 de maio de 2003.

A alteração proposta consiste em possibilitar a 
criação de uma estrutura específica para tratar do fu-
tebol e da defesa dos direitos do torcedor a qual se-
ria: A Secretaria Nacional de Futebol e da Defesa dos 
Direitos do Torcedor.

Consta nas razões do projeto de lei, que o fute-
bol, além de representar um patrimônio cultural, pode 
incrementar o crescimento econômico do país, por meio 
da geração de emprego e renda e tem seu sucesso 
necessariamente ligado à participação do torcedor 
nas competições.

Por essas relações o autor argumenta que o Mi-
nistério do Esporte necessita dessa nova Secretaria, 
que teria como principais competências, entre diver-
sas, o planejamento e execução e a fiscalização das 
atividades ligadas ao futebol e à defesa dos direitos 
do torcedor.

Assim, destaca o autor, que a estrutura do Mi-
nistério do Esporte requer uma especialização orga-
nizacional na forma proposta, tendo em vista o caráter 
profissional deste desporto, a importância do aperfeiço-
amento do marco legal, a magnitude da cadeia produtiva 
e econômica e, por fim, em respeito aos compromissos 
internacionais assumidos pelo Governo Federal.

No que se refere à disponibilidade orçamentária 
para fazer face a essa despesa, cabe esclarecer que 
não haverá necessidade de alocação de recursos or-
çamentários adicionais, dado que os cargos que irão 
compor a nova Secretaria já foram remanejados para 
o Ministério do Esporte, estão ocupados e a despesa 
anual correspondente está prevista no orçamento do 
referido órgão, conforme exposto pelo autor.

A proposição foi distribuída às comissões de Tu-
rismo e Desporto, Trabalho, de Administração e Serviço 

Público e Constituição e Justiça e de Cidadania, e está 
sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões.

O projeto teve parecer aprovado na Comissão de 
Turismo e Desporto, por unanimidade.

Nesta Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público foi aberto o prazo para apresentação 
de emendas. Encerrado o prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas a este Projeto.

II – VOTO DA RELATORA
A criação da Secretaria Nacional de Futebol e 

da Defesa dos Direitos do Torcedor é uma medida 
administrativa relevante e merece nosso apoio. Essa 
medida permitirá maior eficiência ao Ministro do Es-
porte, no que tange ao planejamento nacional estra-
tégico do futebol, bem como na elaboração de subsí-
dios para a formulação e implementação de políticas 
de longo prazo.

Dentre as competências da nova secretaria esta-
rá: planejar, desenvolver, acompanhar e monitorar as 
atividades no âmbito do futebol e a defesa dos direitos 
do torcedor, apoiar ações ligadas a eventos de grande 
porte, integrar ações e estimular parcerias entre enti-
dades governamentais e agentes privados, incentivar 
a criação de uma estrutura esportiva moderna e capaz 
de receber competições esportivas internacionais.

No que se refere á disponibilidade orçamentária, 
destaca-se que não haverá necessidade de alocação 
de recursos orçamentários adicionais, dado que os 
cargos que irão compor a nova Secretaria, já foram 
remanejados para o Ministério do Esporte, estão ocu-
pados e a despesa anual correspondente está prevista 
no orçamento do referido órgão.

Ante o exposto, manifesto meu voto é pela apro-
vação, no mérito, do Projeto de Lei n° 3.620 de 2008, 
de autoria do Poder Executivo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tada Manuela D’ávila, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.620-
A/08, nos termos do parecer da relatora, Deputada 
Manuela d’Ávila.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
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Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.640-B, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 207/2007 
Ofício (SF) nº 892/2008 

Altera o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para permitir que a União 
possa celebrar convênios com os Estados 
e o Distrito Federal visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso inde-
vido de drogas, e com os Municípios com 
o objetivo de prevenir o seu uso indevido, 
e possibilitar a atenção e reinserção so-
cial de usuários e dependentes de drogas; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: DEP. NELSON MAR-
QUEZELLI); e da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação (relator: DEP. BISPO GÊ 
TENUTA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

Versa o presente projeto de lei sobre a integra-
ção entre os entes federados visando a cumprir o 
objetivo da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
que “institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para pre-
venção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras 
providências”. Propõe alterar o art. 73 da referida Lei, 
hoje vazado nos seguintes termos: “Art. 73. A União 
poderá celebrar convênios com os Estados visando à 
prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso inde-
vido de drogas”. 

Na justificação, o Autor alega a necessidade de se 
alterar o mencionado dispositivo, no intuito de aprimorá-
lo, incluindo além dos Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, estes para auxiliar na prevenção e aqueles, 
com a incumbência principal de reprimir o tráfico. 

O projeto é oriundo do Senado, onde tomou o 
n. 207, de 2007, apresentado pelo Senador Sérgio 
Zambiasi, tendo sido aprovado naquela Casa, após 
apresentação de Pareceres dos Senadores Romeu 
Tuma e Adelmir Santana, em caráter terminativo, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
sem recurso ao Plenário, e encaminhado à Câmara dos 
Deputados com o Ofício n. 892/2008-SF, com redação 
final idêntica á da proposição original. 

Na Câmara dos Deputados a proposição foi dis-
tribuída às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP), Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), Finanças 
e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), sujeita a apreciação conclusiva, 
em regime de prioridade de tramitação.

Na CTASP, sem ter sido apresentada emenda, foi 
relatada pelo nobre Deputado Nelson Marquezelli, com 
voto favorável, sendo aprovado por unanimidade. 

Veio a matéria a esta Comissão, onde, decorrido o 
prazo regimental, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A matéria em questão é pertinente por subordi-
nar-se à competência desta Comissão, nos termos do 
art. 32, inciso XVIII, alínea a) do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RICD).

É indiscutível o mérito da presente proposição, 
como bem salientado pelo relator da CTASP, uma vez 
que o art. 5º da Lei n. 11.343/2006, conhecida como 
Lei Antidrogas, estabelece como objetivo do Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, 
dentre outros: 

III – promover a integração entre as polí-
ticas de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas e de repressão à sua produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas pú-
blicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo 
da União, Distrito Federal, Estados e Municí-
pios; [sem destaque no original]

O Decreto nº 5.912, de 27 de Setembro de 2006, 
que regulamentou a Lei n. 11.343/2006, é expresso ao 
dispor sobre a participação do Distrito Federal e dos 
Municípios no sistema:
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Art. 1º O Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD, instituído 
pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
tem por finalidade articular, integrar, organizar 
e coordenar as atividades relacionadas com:

I – a prevenção do uso indevido, atenção 
e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas; e

II – a repressão da produção não auto-
rizada e do tráfico ilícito de drogas.

Art. 2º Integram o SISNAD:

I – o Conselho Nacional Antidrogas – 
CONAD, órgão normativo e de deliberação 
coletiva do sistema, vinculado ao Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da 
República;

II – a Secretaria Nacional Antidrogas – 
SENAD, na qualidade de secretaria-executiva 
do colegiado;

III – o conjunto de órgãos e entidades 
públicos que exerçam atividades de que tra-
tam os incisos I e II do art. 1º:

a) do Poder Executivo Federal;
b) dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, mediante ajustes específi-
cos; e

IV – as organizações, instituições ou enti-
dades da sociedade civil que atuam nas áreas 
da atenção à saúde e da assistência social e 
atendam usuários ou dependentes de drogas 
e respectivos familiares, mediante ajustes es-
pecíficos. [sem destaque no original]

Nessa óptica, o Conselho Nacional Antidrogas 
editou a Resolução nº 3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de 
outubro de 2005, que aprova a Política Nacional Sobre 
Drogas, definindo entre seus pressupostos:

– Garantir ações para reduzir a oferta de 
drogas, por intermédio de atuação coordenada 
e integrada dos órgãos responsáveis pela per-
secução criminal, em níveis federal e estadual, 
visando realizar ações repressivas e processos 
criminais contra os responsáveis pela produção 
e tráfico de substâncias proscritas, de acordo 
com o previsto na legislação.

– Fundamentar, no princípio da respon-
sabilidade compartilhada, a coordenação de 
esforços entre os diversos segmentos do go-
verno e da sociedade, em todos os níveis, 
buscando efetividade e sinergia no resultado 
das ações, no sentido de obter redução da 
oferta e do consumo de drogas, do custo so-

cial a elas relacionado e das conseqüências 
adversas do uso e do tráfico de drogas ilícitas 
e do uso indevido de drogas lícitas.

– Garantir que o Sistema Nacional Anti-
drogas – SISNAD seja implementado por meio 
dos Conselhos em todos os níveis de governo 
e que esses possuam caráter deliberativo, ar-
ticulador, normativo e consultivo, assegurando 
a composição paritária entre sociedade civil e 
governo. [sem destaques no original] 

Em seguida, o mesmo documento dispõe que, 
dentre os objetivos da Política Nacional sobre Drogas 
estão as seguintes ações:

– Instituir, em todos os níveis de gover-
no, com rigor metodológico, sistema de pla-
nejamento, acompanhamento e avaliação das 
ações de redução da demanda, da oferta e 
dos danos sociais e à saúde.

– Assegurar, em todos os níveis de go-
verno, dotação orçamentária e efetivo controle 
social sobre os gastos e ações preconizadas 
nesta política, em todas as etapas de sua 
implementação, contemplando os preceitos 
estabelecidos pelo CONAD, incentivando a 
participação de toda a sociedade. [sem des-
taques no original]

Essa mesma Resolução refere-se aos entes fede-
rados quando trata da orientação geral para prevenção 
e redução da oferta: 

1. PREVENÇÃO
1.1 Orientação geral
1.1.1 A efetiva prevenção é fruto do com-

prometimento, da cooperação e da parceria 
entre os diferentes segmentos da sociedade 
brasileira e dos órgãos governamentais, fede-
ral, estadual e municipal, fundamentada na fi-
losofia da “Responsabilidade Compartilhada”, 
com a construção de redes sociais que visem 
à melhoria das condições de vida e promoção 
geral da saúde.

1.1.2 A execução desta política, no cam-
po da prevenção deve ser descentralizada 
nos municípios, com o apoio dos Conselhos 
Estaduais de políticas públicas sobre drogas 
e da sociedade civil organizada, adequada às 
peculiaridades locais e priorizando as comuni-
dades mais vulneráveis, identificadas por um 
diagnóstico. Para tanto, os municípios devem 
ser incentivados a instituir, fortalecer e divulgar 
o seu Conselho Municipal sobre Drogas.

...............................................................
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4. REDUÇÃO DA OFERTA
4.1 Orientação Geral
...............................................................
4.1.4 A coordenação, promoção e inte-

gração das ações dos setores governamentais, 
responsáveis pelas atividades de prevenção 
e repressão ao tráfico de drogas ilícitas, nos 
diversos níveis de governo, devem orientar a 
todos que possam apoiar, aprimorar e facilitar 
o trabalho.

...............................................................
4.2 Diretrizes
...............................................................
4.2.3. Estimular operações repressivas, 

assegurando condições técnicas e financeiras, 
para ações integradas entre os órgãos federais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, 
responsáveis pela redução da oferta, coorde-
nadas pelo Departamento de Polícia Federal, 
sem relação de subordinação, com o objetivo 
de prevenir e combater os crimes relacionados 
às drogas. [sem destaques no original]

Deixamos de transcrever todas as diretrizes pro-
gramáticas de alto interesse para a integração preten-
dida, inclusive quanto à destinação de recursos orça-
mentários e dos diversos fundos próprios existentes, 
focando apenas o objeto da presente proposição, que 
é justamente a necessidade de envolvimento de todos 
os entes federados. 

Fica evidente, portanto, que pode ter havido um 
lapso do legislador ao formular a Lei n. 11.343/2006, 
deixando de mencionar expressamente o Distrito Fe-
deral e os Municípios como entes integrantes e essen-
ciais no processo de prevenção e repressão ao tráfico 
e uso de drogas ilícitas. 

Destarte, ao incluir tais entes no texto da nor-
ma não fazemos mais que referendar as propostas 
já praticadas pelos órgãos e entidades formuladoras 
e executoras das políticas governamentais no âmbito 
da prevenção e repressão ao tráfico e uso de drogas 
ilícitas, de forma a lhes legitimar a atuação fundamen-
tada em marco legal indiscutível, para que as ações 
necessárias tenham o devido respaldo no ordena-
mento jurídico. 

Em face do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei n. 3.640/2008. 

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Deputado 
Bispo Gê Tenuta, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 

hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.640/08, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Bispo Gê Tenuta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Silveira – Presidente; Raul Jungmann, 

Laerte Bessa e William Woo – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, 
Capitão Assumção, Domingos Dutra, Fernando Marroni, 
Francisco Tenorio, João Campos, Major Fábio, Marina 
Maggessi, Neilton Mulim – Titulares;Hugo Leal, Marcelo 
Itagiba e Pompeo de Mattos – Suplentes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Alexandre Silveira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.734-A, DE 2008 
(Do Sr. Ribamar Alves)

Altera a lei nº 3.999, de 15 de dezem-
bro de 1961, que altera o salário-mínimo 
dos médicos e cirurgiões-dentistas; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção, com substitutivo (relator: DEP. MAURO 
NAZIF).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A presente iniciativa visa alterar os artigos 5º e 7º 
da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que dis-
põe sobre o salário mínimo dos profissionais médicos, 
para estabelecer seu valor em R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) mensais e R$ 31,81 (trinta e um reais e oitenta 
e um centavos) horários.

Alega o Autor, em sua justificação, que:

Devido a má remuneração, os médicos 
acabam se endividando para poder pagar es-
tudos e se atualizar. (...)

Uma melhora na remuneração dos mé-
dicos reduzirá a prática de trabalhar em vários 
hospitais para uma melhor remuneração, sendo 
que essa forma de trabalho, acaba esgotando 
o médico e refletindo no seu tratamento aos 
pacientes, não dando tempo ao médico estu-
dar para poder se atualizar e oferecer um bom 
atendimento aos seus pacientes. Por isso esse 
projeto entende que uma boa remuneração 
evita o acúmulo de atividades que desgastam 
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o médico. Portanto sendo esse médico melhor 
remunerado evita o acúmulo de trabalho e o 
deixa com uma maior qualidade de vida para 
que possa se atualizar e não se preocupar 
com problemas financeiros.

A proposição está sujeita à apreciação conclu-
siva pelas Comissões, em regime de tramitação or-
dinária.

No prazo regimental de cinco sessões, conforme 
Termo de Recebimento de Emendas datado de 4 de se-
tembro de 2008, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Constituição Federal de 1988 proibiu a vincu-
lação do salário mínimo como fator de reajuste para 
qualquer finalidade. Dessa forma, os dispositivos da 
Lei nº 3.999, de 1961, que fixam o piso dos médicos 
e cirurgiões-dentistas, não podem ser considerados 
recepcionados pela Constituição Federal. 

Essa foi a orientação do Supremo Tribunal Fe-
deral ao editar a Súmula Vinculante de número 4, que 
dispõe: 

“SALVO NOS CASOS PREVISTOS NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O SALÁRIO MÍ-
NIMO NÃO PODE SER USADO COMO INDE-
XADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTA-
GEM DE SERVIDORES PÚBLICOS OU DE 
EMPREGADO, NEM SER SUBSTITUÍDO POR 
DECISÃO JUDICIAL”.

Sendo assim, não se pode mais fixar pisos sala-
riais com base em salários mínimos, mas em valores 
nominais.

O Projeto em análise visa atender aos dispositi-
vos constitucionais aproveitando para atualizar o va-
lor do salário mínimo profissional dos médicos e, por 
extensão, dos cirurgiões-dentistas. 

A Lei nº 3.999, de 1961, prevê que o salário míni-
mo dos médicos é de três vezes o salário mínimo em 
vigor no país, o que, nos dias de hoje, corresponderia 
a um salário de R$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta 
e cinco reais). Entretanto entidades da categoria enca-
minharam à Fundação Getúlio Vargas (FGV), no ano 
de 2001, uma solicitação de estudo para atualização 
do salário com base nos índices inflacionários oficiais. 
Partindo o estudo do valor do salário mínimo do médico 
em dezembro de 1961, a FGV chegou a um valor em 
2001 que, corrigido até 1º de janeiro deste ano, atingiu 
o montante de R$7.503,18 (sete mil, quinhentos e três 
reais e dezoito centavos).

Dessa forma, a atualização do valor remuneratório 
constante na proposição é o mínimo tolerável para o 

resgate da dignidade profissional dos médicos que tem 
trabalhado, nos mais diversos setores, mediante um 
salário insignificante, o que os obriga a contratar com 
vários empregadores, trabalhar e dar mais plantões 
sem as condições mínimas, precarizando, em conse-
qüência, o atendimento à saúde da população.

Assim, após quase meio século de vigência da 
norma, pretendemos atualizar a base de remuneração 
mínima estabelecida para esses profissionais. Essa 
revisão é medida das mais relevantes e urgentes em 
prol da valorização da saúde em nosso país, o que, 
necessariamente, passa pelo direito dos profissionais 
a uma remuneração digna. 

Não obstante o valor acima apontado, após várias 
reuniões com as categorias interessadas, os próprios 
representantes das entidades aceitaram que fosse 
mantido o valor estabelecido na proposição.

Entretanto, para que o valor do salário mínimo 
profissional dos médicos preserve o seu poder aqui-
sitivo e como não pode haver vinculação ao salário 
mínimo, como estabelecido anteriormente, há a ne-
cessidade de se alterar o art. 7º da Lei nº 3.999, de 
1961, para se estabelecer outro indexador que permita 
o reajuste periódico para o salário profissional. O pa-
râmetro atualmente utilizado para correções salariais 
tem sido a variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC, calculado e divulga-
do pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

Outro ponto a ser considerado foi que, durante os 
encontros realizados com os profissionais médicos, foi-
nos também solicitado que fosse alterado o disposto na 
alínea “a” do art. 8º, para retirar a previsão de jornada 
mínima de duas horas, que passará a ser de quatro 
horas diárias e vinte horas semanais, em virtude de 
que esses profissionais ultrapassam continuamente 
essa duração de trabalho diário devido à necessidade 
de serem feitos plantões.

Dessa forma, entendemos necessária a apre-
sentação de um Substitutivo para melhor atender às 
demandas desses profissionais e para estabelecer um 
indexador para o salário mínimo profissional, a fim de 
que ele não perca o seu valor remuneratório.

Finalmente, devemos esclarecer que optamos por 
estabelecer em nosso substitutivo um prazo de noven-
ta dias para a entrada em vigor da lei com o objetivo 
de possibilitar aos empregadores desses profissionais 
um período maior para as adaptações necessárias à 
nova legislação.

Isto posto, em razão da relevância da medida 
defendida na presente proposição, votamos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.734, de 2008, nos termos 
do Substitutivo em anexo.
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Sala da Comissão, 10 de março de 2009. – 
Deputado Mauro Nazif, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 3.734, DE 2008

Altera dispositivos da Lei nº 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961, para alterar o 
salário mínimo profissional dos médicos e 
cirurgiões-dentistas. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 5º, 7º e a alínea “a” do art. 8º 

da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º O salário mínimo profissional dos 
médicos é fixado em R$ 7.000,00 (sete mil re-
ais) mensais. (NR)

...............................................................
Art. 7º O salário a que se refere o art. 5º 

será reajustado, para a preservação de seu 
poder aquisitivo, anualmente, pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, calculado e divulgado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, entre o mês do reajuste 
anterior, inclusive, e o mês imediatamente an-
terior ao reajuste de cada ano. (NR)

Art. 8º.....................................................
para médicos, de quatro horas diárias ou 

vinte horas semanais;
...................................................... (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de março de 2009. – De-
putado Mauro Nazif, Relator.

PARECER REFORMULADO

Designado relator do projeto de lei em epígrafe, 
após minucioso estudo, concluí por sua aprovação, 
mas alterando o art. 7º da Lei nº 3.999/61, constante 
do art. 1º do projeto. 

Submetido à apreciação dos membros da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
na data de hoje, recebi sugestão da eminente deputada 
Gorete Pereira, que, preocupada com as constantes 
mudanças de índices de referência no passado, propôs 
a substituição do índice previsto no substitutivo, caso 
venha a ser extinto, por outro oficial.

Acatando a proposta de Sua Excelência, incor-
poro a seguinte emenda aditiva ao citado art. 7º cons-
tante do substitutivo:

“... ou outro índice oficial que vier a subs-
tituí-lo...”

Submetido a votação o substitutivo e a alteração 
proposta, foram ambos aprovados unanimemente.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Deputado 
Mauro Nazif, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, o Projeto de Lei nº 
3.734/08, com substitutivo, nos termos do parecer 
reformulado do relator, Deputado Mauro Nazif.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera dispositivos da Lei nº 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961, para alterar o 
salário mínimo profissional dos médicos e 
cirurgiões-dentistas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os artigos 5º, 7º e a alínea “a” do art. 8º 

da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º O salário mínimo profissional dos 
médicos é fixado em R$ 7.000,00 (sete mil re-
ais) mensais. (NR) 

............................................................... 
Art. 7º O Salário a que se refere o art. 5º 

será reajustado, para a preservação de seu 
poder aquisitivo, anualmente, pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, calculado e divulgado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, ou outro índice oficial 
que vier a substituí-lo, entre o mês do reajuste 
anterior, inclusive, e o mês imediatamente an-
terior ao reajuste de cada ano. (NR) 

Art.8º...................................................... 
a) para médicos, de quatro horas diárias 

ou vinte horas semanais; 
...................................................... (NR) 
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Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação. 

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.311-A, DE 2008 
(Do Sr. Paulo Lima)

Institui medidas compensatórias para 
os municípios que sejam sede de unida-
des prisionais de qualquer natureza; tendo 
parecer da Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
MAURO LOPES).

Despacho: Às Comissões de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; Fi-
nanças e Tributação (Art. 54 RICD); Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

Versa o presente projeto de lei sobre medidas 
compensatórias a serem ofertadas aos municípios que 
sejam sede de unidades prisionais de qualquer natu-
reza. Justifica o ilustre Autor que a concentração de 
presídios em certas regiões causa indignação na po-
pulação local, aumentando a sensação de insegurança. 
Acrescenta que os municípios atingidos solicitam do 
Estado alguma compensação pela localização de tais 
prédios públicos, que evidentemente lhe são impostos 
pela esfera abrangente. Sugerindo algumas obras pú-
blicas desejáveis a título de medidas compensatórias, 
tais como delegacias de polícia e maior efetivo policial, 
além de melhorias na infra-estrutura e transporte, o 
nobre Autor enfoca a preferência por escolas, citando 
bem a propósito o brocardo voltairiano segundo o qual 
“quem abre uma escola fecha uma prisão”, propondo 
que oferecessem número de vagas equivalente ao de 
presos. A seguir o ilustre Autor tece comentários acer-
ca dos pontos básicos de sua proposta, valorizando: a 
decisão popular soberana acerca da instalação do es-
tabelecimento; o custeio das medidas compensatórias 
pelo ente responsável pela instalação; a possibilidade 
de parcerias com outros setores públicos e privados; a 
responsabilização penal e cível pela incorreta condu-
ção dos projetos e implementação das medidas; e a 
extensão dos efeitos da lei aos municípios que sejam 
sede de unidades prisionais.

Por despacho da Mesa, o projeto foi distribuído 
às Comissões de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado (CSPCCO), de Finanças e Tribu-
tação (CFT), e de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC). 

Veio a matéria a esta Comissão, em regime de 
apreciação conclusiva e tramitação ordinária, nos ter-
mos do art. 24, inciso II do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (RICD). Esgotado o prazo regi-
mental, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A matéria em questão é pertinente por subordi-
nar-se à competência desta Comissão nos termos do 
art. 32, inciso XVIII, alínea f do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RICD).

Quanto à iniciativa legislativa, sabe-se que à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal competem 
legislar concorrentemente quanto ao “direito tributá-
rio, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”, 
cabendo à União o estabelecimento de normas gerais 
(art. 24, inciso I e §§ 1º e 2º da Constituição da Re-
pública). Por outra óptica, em respeito ao princípio do 
pacto federativo implícito no art. 18 da Constituição, que 
concede autonomia aos entes federados, não caberia 
à União, por meio de legislação federal, impor despe-
sas aos demais entes. No entanto, como a proposta 
obriga também a União, além dos Estados e Distrito 
Federal, e considerando que a lei a ser alterada aco-
lhe parcerias entre os entes federados e destes com 
setores públicos e privados, cuidamos que prevalece 
o princípio da solidariedade federativa insculpido no 
art. 241 do texto magno, pois as medidas compensa-
tórias nem sempre consistem em despesas vultosas e 
podem até estar inseridas nos projetos da política de 
desenvolvimento adotada pelo ente responsável em 
relação ao município considerado.

É indiscutível o mérito da presente proposição, de 
autoria do ilustre Deputado Paulo Lima. Sem dúvida, 
a localização de estabelecimento penal há de se dar 
em área de um município, sendo ele o ente federado 
que suportará as conseqüências disso, seja em termos 
de afetação da atividade econômica, seja na alteração 
da sensação de segurança da comunidade. Há certa 
indignação por parte da população de regiões como 
o Pontal do Paranapanema, no Estado de São Paulo, 
conhecido como área de concentração de presídios. 

A instituição de medidas compensatórias à insta-
lação de estabelecimento penal é uma forma de atenu-
ar os efeitos da existência de uma obra que, no mais 
das vezes, não é bem-vinda pela população. Com a 
decisão do governo federal de construir presídios fe-
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derais, o tema ganha relevância, pois se é intuitivo que 
cada município deve cuidar de seus presos, nenhum 
deles, a princípio, aceitaria de bom grado delinqüen-
tes de repercussão nacional, quase sempre ligados 
ao crime organizado. 

A possibilidade de fugas, motins, resgates es-
petaculares e a nefasta influência de comparsas dos 
presos, livres e atuando nas imediações dos presídios, 
é que dão o tom da insegurança percebida pelos mu-
nícipes. É evidente também que a presença de um 
presídio implica desvalorização imobiliária da área 
adjacente. Outro alegado fator prejudicial é quanto ao 
potencial turístico de determinada cidade ou região vir 
a ser afetado pela presença de presídios. 

Como bem ressaltou o ilustre Autor da proposta, 
escolas, delegacias de polícia ou maior contingente de 
policiais, melhorias na infra-estrutura e no transporte 
local são medidas compensatórias desejáveis a mu-
nicípios depauperados. Poderíamos lhes acrescentar 
hospitais e postos de saúde, equipamentos públicos 
destinados às atividades esportivas, recreativas e cultu-
rais, iluminação pública e saneamento básico em áreas 
carentes, dentre outras que seriam definidas pela po-
pulação local como necessárias ao seu bem-estar.

Tramitou nesta Casa o PL nº n. 3.506/2004, de 
autoria do nobre Deputado Carlos Nader, o qual pre-
tendia proibir a construção de presídios em perímetro 
urbano, conferindo igualmente à vontade popular a 
decisão pela aceitação de tais estabelecimentos. Re-
ferida proposição foi arquivada em 31/01/2007, por 
término de legislatura.

Insta considerar que o objeto do presente projeto 
foi tema do PL nº n. 6.111/2005, do mesmo Autor, o 
qual teve parecer favorável aprovado por esta Comis-
são, de autoria do Deputado Raul Jungmann. Na Co-
missão de Finanças e Tributação foi designado relator 
e decorrido o prazo para apresentação de emendas. 
Não tendo havido prosseguimento da tramitação, foi 
igualmente arquivado em 31/01/2007 por término de 
legislatura, estando, à época de apresentação da novel 
proposição expirado o prazo para desarquivamento, nos 
termos do art. 105, parágrafo único, do RICD, que é de 
cento e oitenta dias. Apresentamos, portanto, parecer 
de teor similar ao preexistente, como homenagem à 
iniciativa do Autor e diligência do nobre Relator que 
nos antecedeu na apreciação da matéria.

Outras proposições correlatas ao tema são:

– PEC nº 263/2004, de autoria da Depu-
tada Iriny Lopes, que altera a redação do art. 
158 da Constituição Federal, estabelecendo 
como critério de repartição do ICMS para os 
Municípios a quantidade de presos e o núme-

ro de habitante do Município; aguarda Pare-
cer na CCJC;

– PLP nº 381/2006, de autoria do De-
putado Ivan Ranzolin, que dá nova redação 
ao inciso X do art. 3° da Lei Complementar n. 
79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo 
Penitenciário Nacional – Funpen, e dá outras 
providências, destinando recursos do Funpen 
para apoio à melhoria da infra-estrutura social 
dos Municípios de menor porte que tenham em 
sua área estabelecimentos penais com mais 
de duzentos presos; arquivada em 31/1/2007, 
por término de legislatura;

– PEC nº 135/2007, de autoria do Depu-
tado Jorginho Maluly, que altera o art. 158 da 
Constituição Federal, para definir regras distin-
tas de participação no produto da arrecadação 
do ICMS para Municípios que tenham presí-
dios, a qual foi apensada à PEC n. 263/2004, 
e esta, devolvida ao Relator;

– PLP nº 91/2007, de autoria do Depu-
tado Djalma Berger, que dá nova redação ao 
inciso X do art. 3º da Lei Complementar n. 
79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo 
Penitenciário Nacional – Funpen, e dá outras 
providências, estabelecendo o repasse de 
recursos do Funpen aos municípios que te-
nham em sua área estabelecimentos penais 
com mais de duzentos presos; apensada ao 
PLP n. 225/2001, o qual aguarda Parecer nes-
ta Comissão;

– PLP nº 430/2008, de autoria da CPI do 
Sistema Carcerário, que altera a Lei Comple-
mentar n. 79, de 7 de janeiro de 1994, desti-
nando 10% (dez por cento) dos recursos do 
Fundo Penitenciário (Funpen) aos municípios 
que possuam estabelecimentos penais em sua 
jurisdição; apensado ao PLP n. 225/2001, a 
qual aguarda Parecer nesta Comissão.

Verificamos, pois, a possibilidade de aprimorar-
se o presente projeto, especialmente na forma, não 
obstante seu inegável mérito, propondo o substitutivo 
em anexo.

Embora não seja objeto próprio desta Comissão, 
iniciamos por dotar o primeiro artigo da forma estipu-
lada pelo art. 7º da Lei Complementar n. 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, ou seja, limitá-lo ao objeto e âmbito 
de aplicação.

Outra alteração proposta refere-se à expressão 
“unidades prisionais de qualquer natureza”, que foi 
substituída pela expressão “estabelecimento penal” 
utilizada pela Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei 
de Execução Penal), bem como esclarecer quais seriam 
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tais estabelecimentos. Deles se excluíram as casas 
de albergado, as cadeias públicas e as dependências 
congêneres das delegacias ou distritos policiais e de 
quartéis, que são os xadrezes, celas e outras depen-
dências regularmente destinadas a presos provisórios, 
o que vem excepcionado no art. 9º. Tal sugestão tem 
como fundamento a própria política penitenciária, que 
prega o cumprimento da pena próximo ao local de re-
sidência do condenado. Se ao condenado é deferida 
tal prerrogativa, mais ainda se deve concedê-la ao pre-
so provisório. A própria Lei de Execução Penal impõe 
como requisito à instalação desses estabelecimentos 
a localização próxima ao centro urbano. No caso das 
casas de albergado, há a pressuposição de iminente 
ressocialização completa do preso, o que afastaria 
potenciais riscos. 

Igualmente procuramos equiparar o estabeleci-
mento educacional destinado a internação de adoles-
centes infratores a estabelecimento penal para efeito 
da lei em projeto, visto que a internação é uma medida 
privativa da liberdade, conforme preceitua o art. 121 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 
13 de julho de 1990). É notoriamente indesejável esse 
tipo de estabelecimento pelas comunidades, haja vis-
ta as rebeliões que vez por outra ocorrem na Febem 
e instituições similares, por exemplo, que atemorizam 
a população circundante. A forma de redação do dis-
positivo impede a criação, também, sem cumprimento 
dos requisitos, de estabelecimento destinado a impu-
táveis que cumpram sentença por cometimento de 
ato infracional.

Propusemos a preferência à zona rural para a 
localização do estabelecimento penal, condicionada 
à existência de transporte público regular até o núcleo 
urbano. Essa disposição, de caráter autorizativo-pro-
gramático, visa a atender ao disposto no art. 90 da Lei 
de Execução Penal, segundo o qual “a penitenciária de 
homens será construída em local afastado do centro 
urbano a distância que não restrinja a visitação”.

Buscamos a proteção das cidades com vocação 
turística, a serem definidas por norma federal ou es-
tadual, de forma a preservá-las da eventual indicação 
para sediar estabelecimento penal, o que de fato pro-
vocaria inevitável redução da demanda turística, bem 
assim aos municípios circunvizinhos. Nessa linha de 
raciocínio propusemos a vedação à instalação de esta-
belecimentos penais a menos de cinqüenta quilômetros 
de sítios de interesse turístico ou das sedes dos respec-
tivos municípios, distância segura diante de eventuais 
fugas, rebeliões ou influência imediata de comparsas 
livres nas imediações dos estabelecimentos.

Remetemos a questão da opinião popular, me-
diante a realização de audiências públicas, ao que 

prescreve a Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 
(Estatuto das Cidades), acerca dos instrumentos da 
política urbana e de gestão democrática, que por certo 
encampam os processos de consulta e decisão popular, 
para efeito de aprovar a instalação de estabelecimento 
penal, bem como definir as medidas compensatórias 
a serem adotadas. Mantivemos a disposição original 
de que tais medidas devam beneficiar pelo menos nú-
mero igual de habitantes aos de internos do referido 
estabelecimento.

O art. 2º do projeto foi absorvido pelo 3º do subs-
titutivo, ao definir as medidas compensatórias e impor 
sua execução ao ente federado responsável pela im-
plantação do estabelecimento penal.

Omitimos o disposto no art. 3º do projeto, acerca 
da vedação de início das obras antes da conclusão dos 
estudos de impacto, uma vez que a própria implanta-
ção do estabelecimento penal está condicionada à 
aprovação desses estudos.

Ao condicionar a implantação de estabelecimento 
penal no município à aprovação do órgão colegiado de 
política urbana previsto no Estatuto das Cidades ou de 
Conselho Popular especificamente criado, louvamo-nos 
do projeto, apenas alterando algumas denominações, 
de “membro” para “representante”, por exemplo, bem 
como discriminando as atividades mínimas a serem 
desenvolvidas por essas entidades, que são: 1) a con-
dução dos instrumentos de política urbana e de ges-
tão democrática previstas no Estatuto das Cidades, 
que se aplicam integralmente à situação em apreço, 
garantindo-se a soberania da opinião popular, que de-
verá sempre ser consultada; 2) o acompanhamento da 
elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança 
(EIV), da obtenção do licenciamento ambiental e da 
elaboração e da aprovação de estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação 
própria, na medida em que a doutrina considera como 
parte do meio ambiente o “meio antrópico”, isto é, o 
relativo à presença da espécie humana e seu bem-
estar, às questões socioeconômicas e culturais; 3) a 
definição das medidas compensatórias sugeridas pe-
los munícipes; e 4) a apreciação de contrapartidas e 
doações que viabilizem o projeto.

A periodicidade das reuniões do Conselho Popular 
e modo de convocação das audiências públicas foram 
omitidos por considerarmos que são detalhes a serem 
definidos pelos próprios órgãos, segundo a especifi-
cidade de cada município, além do que tais minúcias 
poderiam albergar vício de inconstitucionalidade, por 
estarem dispondo sobre nuanças locais. 

Com redação mais precisa, foi mantida a exigência 
de início de funcionamento do estabelecimento penal à 
concomitante execução das medidas compensatórias, 
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seja pela conclusão de obras ou equipamentos públicos 
e seu efetivo funcionamento, seja pela implementação 
de serviço oferecido à população compensada. 

O original art. 5º foi mantido como art. 7º, excluin-
do-se o termo “lícitas”, visto que soa estranho imaginar 
tanto o órgão colegiado de política urbana quanto o 
Conselho Popular aprovando contrato ilícito. Ainda que 
ocorresse tal teratológica circunstância, é de supor-se 
que os órgãos e indivíduos interessados lhe poderiam 
embargar o prosseguimento. 

Mantivemos igualmente o art. 6º como art. 8º, 
referindo-nos a crime de responsabilidade, ao invés de 
citar a lei de regência, vez que a boa técnica legislativa 
recomenda a perenidade da lei, não cabendo citação 
numérica de lei que pode a qualquer momento ser 
revogada. No mesmo dispositivo, alteramos o termo 
“representante”, para “chefe” do Poder Executivo.

Em razão do caráter prospectivo da lei em tese, 
foi alterado o art. 7º para que o disposto na lei não se 
aplique aos estabelecimentos penais já implantados ou 
em fase de implantação. Igualmente se excluíram as 
casas de albergado, cadeias públicas e dependências 
congêneres destinadas a presos provisórios. Referida 
alteração visa a atender o imediatismo que perpassa 
a atividade repressiva do crime, que não se coaduna 
com a impossibilidade de manter presos provisórios 
no âmbito urbano, já que a própria Lei de Execução 
Penal impõe a existência de cadeia pública em cada 
comarca, por exemplo (art. 102 a 104). Além disso, 
referido dispositivo implicaria em impor despesas aos 
entes federados por obras já concluídas, algumas há 
décadas, cujos riscos ou prejuízos socioeconômicos 
já foram absorvidos pelo município e sua população, 
diante da inexistência até então das medidas com-
pensatórias que se quer instituir. Quanto às obras em 
andamento, geraria uma série de dificuldades de adap-
tação orçamentária, fiscal e contratual, além de possí-
veis atrasos no início de seu funcionamento. Tanto num 
como noutro caso, os estudos de impacto ambiental 
e de vizinhança, se exigíveis, ou já foram elaborados 
e aprovados ou sua exigência se tornou preclusa. O 
mesmo dispositivo excepciona, ainda, os estabeleci-
mentos destinados exclusivamente à execução das 
sentenças prolatadas na respectiva comarca ou para 
abrigar os sentenciados sujeitos a medidas privati-
vas da liberdade domiciliados no município, mesmo 
que sentenciados por outro juízo, por exemplo. Essa 
providência isenta da submissão aos requisitos da lei 
os estabelecimentos construídos ou a construir pelo 
próprio município – que nesse caso não teria como 
exigir medida compensatória –, sob a condição de 
exclusividade de ocupação pelos seus concidadãos, 

abrangendo, também, os estabelecimentos de inter-
nação de adolescentes.

Por fim, foi alterada a entrada em vigor da lei 
para 180 dias de sua publicação, omitindo-se o termo 
“oficial”, pois a publicação é fase do processo legislati-
vo, dando-se, necessariamente, pela imprensa oficial. 
Consideramos o prazo original excessivo, diante da al-
teração do art. 7º original, mantendo-se, porém, prazo 
razoável, diante da possibilidade de advir legislação 
suplementar das demais esferas de poder.

Em face do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei n. 4.311/2008, na forma do substitu-
tivo ora apresentado. 

Sala da Comissão, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Mauro Lopes, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 4.311, DE 2008

Institui medidas compensatórias para 
os municípios que sejam sede de estabe-
lecimento penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui medidas compensatórias 

à população afetada pela localização de estabeleci-
mento penal.

§ 1º Para efeito desta lei considera-se estabe-
lecimento penal a penitenciária, a colônia agrícola, 
industrial ou similar e o hospital de custódia e trata-
mento psiquiátrico.

§ 2º Está sujeito ao regime desta lei o estabe-
lecimento educacional de internação decorrente do 
cometimento de ato infracional.

Art. 2º O estabelecimento penal deve localizar-se 
preferencialmente na área rural, desde que haja trans-
porte público regular até o núcleo urbano.

Parágrafo único. O estabelecimento penal não 
pode ser localizado em município com vocação turística, 
assim definido por norma federal ou estadual, nem a 
menos de cinqüenta quilômetros do sítio de interesse 
turístico ou da sede do município com vocação turís-
tica considerado. 

Art. 3º As medidas compensatórias consistem em 
benefícios a serem oferecidos à população do entorno 
do estabelecimento penal pelo ente federado respon-
sável pela sua implantação, as quais serão decididas 
segundo os instrumentos da política urbana e de ges-
tão democrática previstos no Estatuto das Cidades, 
podendo abranger toda a população do município.

Parágrafo único. As medidas compensatórias de-
vem beneficiar, no mínimo, o mesmo número de pes-
soas que o estabelecimento penal abrigar.

Art. 4º A implantação de estabelecimento penal no 
município depende de aprovação do órgão colegiado 
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de política urbana previsto no Estatuto das Cidades ou 
de Conselho Popular especificamente criado.

Art. 5º Se for indicado para sediar estabelecimen-
to penal ou se candidatar-se a tanto, o município que 
não possuir órgão colegiado de política urbana deverá 
instituir Conselho Popular, composto pelo menos por 
três representantes da sociedade civil, um membro do 
Ministério Público, um membro do Poder Legislativo, um 
representante do Poder Executivo, um representante 
da polícia civil, um representante da polícia militar e 
um representante das entidades religiosas, todos da 
localidade sede, além de um representante do ente 
responsável pela implantação.

Parágrafo único. O órgão colegiado de política 
urbana ou o Conselho Popular é responsável, dentre 
outras atividades que lhe forem confiadas:

I – pela condução dos instrumentos de política 
urbana e de gestão democrática referentes à implan-
tação do estabelecimento penal, garantida a soberania 
da opinião popular, que será sempre consultada;

II – pelo acompanhamento da elaboração do 
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), da ob-
tenção do licenciamento ambiental e da elaboração e 
aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), 
quando exigidos, nos termos da legislação própria;

III – pela definição das medidas compensatórias 
sugeridas pelos munícipes; e

IV – pela apreciação de contrapartidas e doações 
que viabilizem o projeto.

Art. 6º Se for aprovada a implantação do esta-
belecimento penal, o início do seu funcionamento fica 
condicionado à execução das medidas compensatórias, 
seja conclusão das obras e efetivo funcionamento de 
equipamento público, seja a implementação de serviço 
oferecido à população compensada. 

Art. 7º A execução dos projetos de que trata esta 
lei correrá por dotação orçamentária própria, permiti-
das contrapartidas e doações, desde que aprovadas 
pelo órgão colegiado de política urbana ou Conselho 
Popular.

Art. 8º A falta de cumprimento de qualquer das 
determinações desta lei importa crime de responsabili-
dade, a que estão sujeitos o chefe do Poder Executivo 
e seus subordinados diretos responsáveis pela imple-
mentação dos referidos projetos, independentemente 
das demais sanções civis e penais cabíveis.

Art. 9º O disposto nesta lei não se aplica aos 
estabelecimentos penais em fase de implantação, 
àqueles já em funcionamento, aos regularmente des-
tinados a presos provisórios, às casas de albergado, 
às cadeias públicas, às dependências congêneres 
que fazem parte de quartéis, delegacias de polícia 
ou distritos policiais, e, ainda, aos estabelecimentos 

destinados exclusivamente à execução das sentenças 
prolatadas na respectiva comarca ou para abrigar os 
sentenciados sujeitos a medidas privativas da liberda-
de domiciliados no município.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor 180 dias depois 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Mauro Lopes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 4.311/08, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Mauro 
Lopes, contra os votos dos Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Glauber Braga e Guilherme Campos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Silveira – Presidente; Raul Jungmann, 

Laerte Bessa e William Woo – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, 
Capitão Assumção, Domingos Dutra, Fernando Marroni, 
Major Fábio, Marina Maggessi, Neilton Mulim – Titu-
lares; Glauber Braga, Guilherme Campos, Hugo Leal, 
Marcelo Itagiba e Pompeo de Mattos – Suplentes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Alexandre Silveira, Presidente.

PROJETO DE LEI nº 4.355-A, DE 2008 
(Do Tribunal Superior do Trabalho) 
OF.TST.GDGSET.GP Nº 419/08

Dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região e dá outras providên-
cias; tendo parecer da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (relator: DEP. ROBERTO 
SANTIAGO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposta epigrafada consiste na criação de 230 
cargos de provimento efetivo, sendo 78 de Analista 
Judiciário e 152 de Técnico Judiciário. A propositura 
partiu da Corte Regional Trabalhista sediada na cida-
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de Campinas, Estado de São Paulo, e foi aprovada 
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pelo 
Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça.

A Justificativa lembra que o TRT da 15ª Região foi 
criado em 1986 e conta atualmente com 153 Varas do 
Trabalho para atender a 599 municípios do Estado de 
São Paulo (que tem 645 Municípios, no total), referên-
cia nacional de desenvolvimento econômico. Todavia, 
a despeito da edição sucessiva de leis dispondo sobre 
a criação de cargos, os quadros de magistrados e de 
pessoal são insuficientes para atender à crescente 
demanda por prestação jurisdicional.

O prazo regimental para apresentação de emen-
das a este Colegiado transcorreu sem que fosse ofere-
cida qualquer sugestão de alteração do projeto, sujeito 
à apreciação conclusiva pelas Comissões.

II – Voto do Relator

É notória e generalizada a defasagem entre a es-
trutura do Poder Judiciário e a demanda por prestação 
jurisdicional. Esse problema se abate com maior inten-
sidade sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região, sediado em Campinas e incumbido de atender 
a quase 600 municípios do Estado de São Paulo.

O Regional apontado, além de figurar entre as 
Cortes de maior movimentação processual do País, 
está entre aquelas em que a escassez de recursos 
mais compromete o andamento dos trabalhos. O De-
partamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho 
Nacional de Justiça elabora, anualmente, importante 
estudo denominado “Justiça em Números”. Dentre os 
indicadores apurados, um dos mais relevantes é aque-
le a seguir descrito:

“A taxa de congestionamento é um índice 
que corresponde à divisão dos casos não senten-
ciados pela soma dos casos novos e dos casos 
pendentes de julgamento. Esse indicador mede 
se a Justiça consegue decidir com presteza as 
demandas da sociedade, ou seja, se as novas 
demandas e os casos pendentes do período 
anterior são finalizados ao longo do ano.”

A publicação mais recente, referente ao ano de 
20071, revela que, na Justiça de Trabalho, o TRT da 
15ª Região apresenta a terceira maior taxa de con-
gestionamento total, com 56,2%. Isso demonstra, ine-
quivocamente, a procedência da proposta de criação 
de cargos.

Por todo o exposto, voto pela integral aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.355, de 2008.

1 Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/
relatorios/justica_em_numeros_volume_2.pdf.

Sala da Comissão,  de      de 2009. – Deputado 
Roberto Santiago, Relator. 

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.355/08, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Roberto 
Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.385-B, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 906/2008 
Aviso nº 1.091/2008 – C. Civil

Autoriza o Poder Executivo a doar área 
para a instalação da Embaixada da Delega-
ção Especial Palestina e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (relator: DEP. NILSON MOU-
RÃO); e da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
(relatora: DEP. EMILIA FERNANDES).

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposição ora relatada contém, em sua parte 
dispositiva, apenas dois artigos. O primeiro deles au-
toriza a doação de lote localizado no Setor de Embai-
xadas Norte, para fins de instalação da Embaixada da 
Delegação Especial Palestina, e o segundo determina 
a reversão do imóvel em caso de eventual desvio de 
finalidade.
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A proposta é justificada por meio de Exposição de 
Motivos firmada pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Embaixador Celso Amorim. O chanceler re-
puta a doação aventada “matéria de especial interes-
se, no âmbito da política externa brasileira”, coerente 
com o “firme apoio a todas as iniciativas tendentes a 
uma retomada das negociações de paz e favoráveis 
ao estímulo do diálogo direto entre as partes”, e relata 
que, com a elevação do status da representação pa-
lestina ao de Delegação Especial, foi cedido à mesma 
o terreno em questão. Todavia, a ocupação encontrou 
óbices jurídicos que somente poderão ser superados 
mediante doação autorizada em lei de iniciativa do 
Poder Executivo.

Não foram apresentadas emendas ao Projeto 
nem a esta Comissão nem à de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, que proferiu parecer favorável 
à proposta.

II – Voto da Relatora

Os argumentos invocados pelo Ministro de Esta-
do das Relações em favor da doação de lote no Setor 
de Embaixadas Norte, para instalação da Delegação 
Especial Palestina, são irrefutáveis. E a proposta ga-
nhou o substancial respaldo da Comissão de Relações 
Exteriores, que concluiu, por unanimidade, pela apro-
vação do projeto sob apreço, nos termos do parecer 
apresentado pelo Deputado Nilson Mourão. O referido 
parecer presta relevantes esclarecimentos, a seguir 
sintetizados.

A criação de um Estado Palestino soberano nos 
territórios ocupados por Israel (Cisjordânia, Faixa de 
Gaza e Jerusalém Oriental) tem amparo jurídico na 
Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas 
181, de 1947, e em outros instrumentos análogos. O 
Brasil tem se destacado por apoiar o estabelecimento 
e a retomada de negociações de paz entre israelen-
ses e palestinos, bem como projetos humanitários de-
senvolvidos nos territórios palestinos. Nesse sentido, 
anunciou contribuições de US$ 500 mil e de US$ 10 
milhões, respectivamente, na Conferência de Esto-
colmo sobre a “Situação Humanitária nos Territórios 
Palestinos”, em 2006, e na “Conferência de Doadores 
de Paris para o Estado Palestino”, em 2007.

Como o Brasil instalou, em Ramallah, no ano de 
2004, um Escritório de Representação nos Territórios 
Palestinos, e a Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas determina que o Estado acreditado deve 
viabilizar a instalação, em seu próprio território, de Mis-
são do Estado acreditante, não se pode questionar o 
mérito da proposta de doação de lote para instalação 
da Delegação Especial Palestina.

Voto, por todo o exposto, pela integral aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.385, de 2008.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Depu-
tada Emilia Fernandes, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.385-A/08, 
nos termos do parecer da relatora, Deputada Emilia 
Fernandes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.920-A, DE 2009 
(Do Sr. Léo Vivas)

Proíbe o uso de embalagens de alu-
mínio no acondicionamento de alimentos 
em estabelecimentos penitenciários; tendo 
parecer da Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, pela 
rejeição (relator: DEP. ANTONIO CARLOS 
BISCAIA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.920, de 2009, do Deputado 
Léo Vivas, proíbe o uso de embalagens de alumínio 
no acondicionamento de alimentos destinados a con-
denados e internados.

Em sua justificação, o Autor alega que o uso 
de embalagens de alumínio no acondicionamento 
da alimentação dos presos agrava os problemas de 
segurança nos estabelecimentos prisionais, uma vez 
que esse tipo de embalagem pode ser utilizado como 
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condutor de energia, arma do tipo estoque ou como 
recipiente para ferver líquidos. Em razão dos múltiplos 
usos perigosos da embalagem de alumínio, a proibição 
de sua utilização em presídios reforçaria a segurança 
desses estabelecimentos penais.

É o relatório

II – Voto do Relator

Embora bem intencionada, a proposição sob 
apreciação não deve ser aprovada, uma vez que os 
eventuais usos indevidos das embalagens de alumí-
nio se mostram tão nocivos quanto os que poderiam 
decorrer do uso de outro tipo de embalagem, como as 
de isopor ou de papelão.

Sem adentrarmos em questões ecológicas, maté-
ria não pertinente ao campo temático desta Comissão, 
o uso de embalagens de isopor ou de papelão apre-
senta, em alguns aspectos, um risco maior do que o 
uso de embalagens de alumínio. Sob a ótica de risco 
de incêndios, por ser o isopor um agente combustível 
de fácil combustão, ele pode ser utilizado para provocar 
danos graves a pessoas ou para produzir incêndios nas 
dependências da instalação prisional. Da mesma forma, 
o papelão também é um agente combustível melhor do 
que o alumínio. Assim, nesse aspecto específico, por 
exemplo , a substituição da embalagem de alumínio 
por papelão ou isopor não traz nenhuma vantagem 
para a segurança da instalação prisional.

Outro ponto relevante é o custo da embalagem. 
Uma embalagem de alumínio tem um custo menor do 
que o custo de uma embalagem de isopor. Como a ver-
ba para a alimentação de presos é fixa, prevista no or-
çamento do Estado, a obrigação de substituir o alumínio 
por isopor irá aumentar os gastos com a alimentação 
dos presos. Como não haverá aumento de recursos, a 
economia obrigatória, decorrente do aumento de cus-
tos, irá ocorrer, ou na qualidade, ou na quantidade, da 
comida oferecida. Esse fato, com certeza, irá motivar 
rebeliões e motins nos estabelecimentos prisionais. 
Portanto, a substituição das embalagens de alumínio 
ao invés de aumentar a segurança dos presídios será 
o fator desencadeante de distúrbios graves.

Por fim, se há uso indevido das embalagens de 
alumínio, a solução não é substituir essas embalagens, 
mas aperfeiçoar os procedimentos internos para impe-
dir que essas embalagens sejam levadas pelos presos 
para áreas fora daquelas reservadas para a realização 
de suas refeições. 

Ou seja, a solução para o problema não é proibir-
se a embalagem de alumínio, mas promoverem-se os 
procedimentos administrativos necessários para que 
se recolham as embalagens de alumínio, após as re-

feições dos presos, impedindo-se que elas sejam in-
devidamente utilizadas por eles.

Em face do exposto, VOTO pela REJEIÇÃO deste 
Projeto de Lei nº 4.920, de 2009.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 4.920/09, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, contra o voto do Deputado Laerte Bessa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Silveira – Presidente; Raul Jungmann, 

Laerte Bessa e William Woo – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, 
Capitão Assumção, Domingos Dutra, Fernando Marroni, 
Francisco Tenorio, João Campos, Major Fábio, Marina 
Maggessi, Neilton Mulim – Titulares;Hugo Leal, Marcelo 
Itagiba e Pompeo de Mattos – Suplentes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Alexandre Silveira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 856-A, DE 2008 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 32/2008 
Aviso nº 51/2008 – C. Civil

Aprova o texto das Resoluções 
MSC.180(79); MSC.203(81); MSC.209(81); 
STCW.6/Circ.3; STCW.6/Circ.4; STCW.6/
Circ.5; STCW.6/Circ.7; STCW.6 /Circ.8; 
STCW.6/Circ.9; STCW.6/Circ.10; adotadas 
nas Sessões do Subcomitê de Treinamen-
to e Serviço de Quarto de Marítimos (STW) 
da Organização Marítima Internacional, que 
resultaram em emendas à Convenção Inter-
nacional sobre normas de Treinamento, Ex-
pedição de Certificados e Serviço de Quarto 
de Marítimos (STCW-1978); tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (relator: DEP. TADEU FILIPPELLI); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, com emenda 
(relator: DEP. EDUARDO CUNHA).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.
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Publicação dos Pareceres das Comissões de Via-
ção e Transportes e Constituição e Justiça e de 
Cidadania

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 856, de 2008, que “Aprova o texto das Resoluções 
MSC.180(79); MSC.203(81); MSC.209(81); STCW.6/
Circ.3; STCW.6/Circ.4; STCW.6/Circ.5; STCW.6/Circ.7; 
STCW.6 /Circ.8; STCW.6/Circ.9; STCW.6/Circ.10; ado-
tadas nas Sessões do Subcomitê de Treinamento e 
Serviço de Quarto de Marítimos (STW) da Organização 
Marítima Internacional, que resultaram em emendas à 
Convenção Internacional sobre normas de Treinamen-
to, Expedição de Certificados e Serviço de Quarto de 
Marítimos (STCW-1978). 

Na Exposição de Motivos que acompanha a Men-
sagem nº 32, de 2008, encaminhada ao Congresso 
Nacional, ressalta-se a natureza interativa do trabalho 
daqueles que atuam na atividade de marinha mercante, 
constantemente expostos ao contato com autoridades 
públicas e com profissionais de outras embarcações e 
de instalações portuárias, no Brasil e, em especial, no 
exterior. Em vista disso, afirma-se ser crítico o aspecto 
da padronização dos procedimentos de trabalho, sem 
a qual, adverte, erros humanos tornam-se causa fre-
qüente de acidentes no âmbito da navegação.

Dado o avanço tecnológico ocorrido nos últimos 
anos e o conhecimento adquirido a partir da siste-
mática investigação das causas dos acidentes com 
embarcações, expõe-se a necessidade de adequar a 
Convenção Internacional sobre Normas de Treinamen-
to de Marítimos (STCW – 1978) ao presente estado 
da arte, obrigando em alguns casos, e recomendando 
em outros, que os trabalhadores do setor sejam apre-
sentados a múltiplos aspectos de aperfeiçoamento 
profissional.

Onze emendas, ao total, foram acrescentadas à 
citada Convenção. Três referentes ao anexo e à par-
te obrigatória do Código de Treinamento , Expedição 
de Certificações e Serviço de Quarto; oito relativas à 
parte não obrigatória desse Código.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Organização Marítima Internacional (Interna-
tional Maritime Organization – IMO) é uma agência 
especializada das Nações Unidas que se ocupa de 
matérias diversas relacionadas à indústria da nave-
gação. A habilitação e o aperfeiçoamento profissional 
daqueles que trabalham no setor, desde há muito, vem 
constituindo um das preocupações centrais da IMO. 

Já em 1978, a entidade expedia a Convenção Inter-
nacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos 
(STCW – 1978), incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro em 1984, por intermédio do Decreto Presi-
dencial nº 89.822.

É praxe no âmbito da IMO, como de resto no de 
outros organismos internacionais, promover-se uma 
contínua adequação das normas e recomendações 
constantes dos textos das convenções a novas circuns-
tâncias tecnológicas, políticas e econômicas, de sorte 
que permaneçam úteis ao propósito de se assegurar 
o bom andamento da navegação. Eis o caso das onze 
emendas ao texto da Convenção Internacional sobre 
Normas de Treinamento de Marítimos, aprovadas no 
decorrer dos últimos dez anos. São dispositivos que 
intentam aperfeiçoar os termos da organização, capa-
citação e atuação profissional dos trabalhadores marí-
timos, colocando-os defronte de exigências inerentes 
à manutenção da segurança e da eficiência da nave-
gação comercial marítima, nos atuais tempos.

Considerando o longo histórico da marinha mer-
cante brasileira, o potencial humano de que dispomos 
e a excelência de nossos centros de formação, é de se 
esperar que as novas regras não constituam embaraço 
para a continuidade do trabalho profissional marítimo 
no Brasil. Bem ao contrário. É bem possível que tra-
balhadores cada vez mais qualificados, num ambiente 
econômico favorável, como o que hoje envolve as in-
dústrias naval e de transporte marítimo, passem a ser 
também melhor remunerados, fato de inegável apelo 
para o progresso de qualquer atividade profissional. 

Nada havendo a se questionar quanto ao mérito 
das emendas à Convenção Internacional sobre normas 
de Treinamento, Expedição de Certificados e Serviço 
de Quarto de Marítimos (STCW-1978), votamos pela 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 856, 
de 2008. 

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2008. – De-
putado Tadeu Filippelli, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
856/08, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Tadeu Filippelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Camilo Cola, 

Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Ciro Pedrosa, 
Cláudio Diaz, Djalma Berger, Eliseu Padilha, Giovanni 
Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, 
Jurandy Loureiro, Lael Varella, Mauro Lopes, Nelson 
Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Filippelli, Wellington 
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Roberto, Aline Corrêa, Celso Maldaner, Claudio Ca-
jado, Fernando Chucre, Geraldo Thadeu, Gonzaga 
Patriota, José Paulo Tóffano, Marinha Raupp, Moises 
Avelino, Pedro Fernandes, Rômulo Gouveia e Welling-
ton Fagundes.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – De-
putado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Senhor Presidente da República submeteu ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, combi-
nado com o art. 84, VIII, da Constituição Federal, o 
texto das Resoluções MSC.180(79); MSC.203(81); 
MSC.209(81); STCW.6/Circ.3; STCW.6/Circ.4; STCW.6/
Circ.5; STCW.6/Circ.7; STCW.6/Circ.8; STCW.6/Circ.9; 
STCW.6/Circ.10; adotadas nas Sessões do Subcomi-
tê de Treinamento e Serviço de Quarto de Marítimos 
(STW) da Organização Marítima Internacional, que re-
sultaram em emendas à Convenção Internacional sobre 
normas de Treinamento, Expedição de Certificados e 
Serviço de Quarto de Marítimos (STCW-1978).

Segundo a Exposição de Motivos do Sr. Ministro 
de Estado das Relações Exteriores em exercício, Em-
baixador Samuel Pinheiro Guimarães, a Convenção 
Internacional de Normas de Treinamento de Marítimos, 
Expedição de Certificados e Serviço de Quarto neces-
sita de alterações decorrentes da evolução tecnológi-
ca e da experiência colhida durante a investigação de 
acidentes envolvendo navios e embarcações.

Consoante o disposto no art. 32, XV, c, do Re-
gimento Interno da Casa, o texto das citadas Reso-
luções e correspondentes emendas à Convenção In-
ternacional sobre normas de Treinamento, Expedição 
de Certificados e Serviço de Quarto de Marítimos foi 
enviado à Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, que opinou pela aprovação do mesmo, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo nº 856, 
de 2008, ora em exame, acolhendo o Parecer do Re-
lator, Deputado RENATO AMARY.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do art. 32, IV, a, em concomitância com 
o art. 139, II, c, ambos do Regimento Interno, compete 
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
manifestar-se acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e da técnica legislativa das proposições sujeitas 
à apreciação da Câmara dos Deputados.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-

do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o Acordo em exame, assim como é re-
gular o exame da proposição por esta Casa Legislativa 
e, mais especificamente, por esta Comissão.

Entre os princípios que regem as relações inter-
nacionais do Brasil figura o da cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade. O texto das 
Resoluções em análise, que tratam de padronização 
de procedimentos de trabalho dos marítimos com es-
pecial enfoque na segurança dos mares, está em con-
sonância com tal princípio constitucional.

Nada encontramos, portanto, na proposição le-
gislativa e no texto das Resoluções sob análise, que 
desobedeça às disposições constitucionais vigentes e 
aos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico 
pátrio, mormente o art. 4º da Constituição Federal.

O projeto respeita a boa técnica legislativa, ten-
do sido elaborado com observância dos preceitos da 
Lei Complementar nº 95, de 1998. Verifico, contudo, 
que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, não incluiu no Projeto de Decreto Legislati-
vo a Resolução STCW.6/Circ.6. Tal Resolução consta 
da Mensagem nº 32, de 2008 (fls 5). A Exposição de 
Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores esclarece que tal Resolução complementa 
as recomendações para formação e treinamento de 
pessoal lotado em navios de passageiros, tendo sido 
sua cópia anexada aos autos (fls. 37/38). Como não 
há justificação no parecer do Relator da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional para tal 
omissão no texto do Projeto de Decreto Legislativo, 
parece-nos que se trata de um lapso redacional, motivo 
pelo qual apresentamos emenda para acrescentar, à 
ementa do Projeto e ao art. 1º da proposição, menção 
à referida Resolução STCW.6/Circ.6.

Pelo exposto, nosso voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e pela boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 856, de 2008, com 
a emenda ora oferecida.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Relator.

EMENDA DE REDAÇÃO

Acrescente-se na ementa e no art. 1º do Proje-
to, após a expressão “STCW.6/Circ.5”, a expressão 
“STCW.6/Circ.6”.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com emenda (apresentada pelo 
Relator), do Projeto de Decreto Legislativo nº 856/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Eduar-
do Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Nona Reunião Ordinária de Au-
diência Pública, Realizada em 26 de Maio de 2009

Às quatorze horas e vinte e seis minutos do dia 
vinte e seis de maio de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, no Plenário 5 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Silas Câmara – Presidente; Sebastião Bala Rocha – 
Vice-Presidente; Antônio Feijão, Marcelo Serafim e Na-
tan Donadon – Titulares; Anselmo de Jesus, Átila Lins, 
Eduardo Valverde, Ilderlei Cordeiro, Lupércio Ramos, 
Marinha Raupp, Vanessa Grazziotin, Zenaldo Coutinho 

e Zequinha Marinho – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Paulo Rocha, como não-membro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva 
Figueiredo, Fernando Melo, Henrique Afonso, Jane-
te Capiberibe, Márcio Marinho, Maria Helena, Nilson 
Pinto, Perpétua Almeida, Sérgio Petecão e Zé Vieira. 
Justificaram a ausência os Deputados Sérgio Petecão 
e Zé Vieira. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Presidente em exercício, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, declarou abertos os trabalhos da reunião de 
Audiência Pública em atendimento ao requerimento 
nº 482/09, do Deputado Zequinha Marinho, destinada 
a debater “O Acesso à Licença Ambiental e ao Fi-
nanciamento Bancário por Parte do Setor Produ-
tivo Agropecuário”. Em seguida, cumprimentou os 
presentes e convidou para compor a Mesa o Senhor 
Antônio Paulino Silva, Prefeito Municipal de São Félix 
do Xingu; o Senhor Deoclécio Pereira de Souza, Chefe 
da Gerência Executiva de Regulação e Controle das 
Aplicações Obrigatórias em Crédito Rural do PROA-
GRO (GEROP/BACEN); o Senhor Luiz Antônio Correa 
da Silva, Gerente Executivo da Diretoria de Agronegó-
cios do Banco do Brasil (BB); o Senhor Oduval Lobato 
Neto, Gerente Executivo de Programas Governamen-
tais do Banco da Amazônia (BASA); o Senhor Aloísio 
Lopes Pereira de Melo, representante do Ministério da 
Fazenda; o Senhor Agamenon Menezes, Diretor da Fe-
deração de Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA); o 
Senhor José Wilson Alves Rodrigues, Presidente do 
Sindicato de Produtores Rurais de São Félix do Xingu 
e o Senhor Diogo Naves Sobrinho, Vice-Presidente do 
Sindicato Rural de Marabá. Às quatorze horas e trin-
ta e seis minutos, o Deputado Sebastião Bala Rocha 
passou a Presidência da sessão ao autor do requeri-
mento, Deputado Zequinha Marinho, que, em seguida, 
concedeu a palavra aos expositores. Às quinze horas 
e quarenta e cinco minutos, assumiu a Presidência o 
Deputado Anselmo de Jesus, que, após a apresentação 
dos expositores, abriu os debates aos parlamentares 
inscritos. Às dezesseis horas e trinta cinco minutos, 
passou a palavra ao Senhor Francisco Laércio Alves 
de Sousa, Delegado do Sindicato de Produtores Rurais 
de São Félix do Xingu, que se encontrava no Plenário. 
Dando continuidade, o Presidente em exercício, Depu-
tado Anselmo de Jesus, passou a palavra aos exposi-
tores para as considerações finais. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente, encerrou os 
trabalhos às dezessete horas e vinte minutos. E, para 
constar, eu ______________________, Iara Araújo 
Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Silas Câmara ______________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Reunião Ordinária Delibera-
tiva, Realizada em 27 de Maio de 2009.

Às dez horas e trinta e um minutos do dia vinte 
e sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvol-
vimento Regional, no Plenário 15, Anexo II da Câma-
ra dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Silas Câmara – Presidente; Sebastião Bala 
Rocha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes; Antonio 
Feijão, Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Dona-
don, Nilson Pinto e Perpétua Almeida – Titulares; Átila 
Lins, Eduardo Valverde, Francisco Praciano, Ilderlei 
Cordeiro, Lindomar Garçon, Lúcio Vale, Márcio Jun-
queira, Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo Campos, 
Urzeni Rocha, Vanessa Grazziotin e Wandenkolk Gon-
çalves – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Fernando Melo, Henrique Afonso, Sérgio Pe-
tecão. O Deputado Zé Vieira justificou a ausência. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente, Deputado Silas Câmara, declarou abertos 
os trabalhos e colocou à apreciação as Atas da Déci-
ma Sétima Reunião Ordinária Deliberativa e da Déci-
ma Oitava Reunião Extraordinária de Audiência Públi-
ca, realizadas em 20 de maio de 2009. A Deputada 
Janete Capiberibe solicitou a dispensa da leitura das 
Atas em virtude da distribuição de cópias aos presen-
tes. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIEN-
TE: O Presidente informou aos presentes as designa-
ções realizadas em 22 de maio de 2009: ao Deputado 
Natan Donadon, o Projeto de Lei nº 4.659/2009 – Do 
Senado Federal – “que autoriza a Caixa Econômica 
Federal (CEF) a realizar concurso especial da Mega-
Sena, com a finalidade de destinar recursos às vítimas 
das enchentes de Santa Catarina”. Lembrou que a 
Secretaria da CAINDR receberá as sugestões de emen-
das à LDO tão logo seja votado o parecer preliminar 
ao projeto pela Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização (CMO), previsto para ocor-
rer na quinta-feira, dia 28 de maio de 2009. Avisou que, 
após essa etapa, marcará uma reunião com todos os 
membros deste Colegiado para a definição das emen-
das que serão apresentadas à LDO. Lembrou, ainda, 
que as sugestões deverão ser apresentadas no forma-
to padrão exigido pela Comissão Mista de Orçamento 
(CMO). Comunicou que o 1º Vice-Presidente da Co-
missão da Amazônia, Deputado Sérgio Petecão, re-
presentou este Colegiado na XII Conferência da União 

Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE), realiza-
da dia 26 de maio, terça-feira, em Belém (PA), evento 
que reuniu Deputados Federal e Estadual de todo país 
para discutir a questão da saúde pública no Brasil e 
ações do Parlamento Amazônico (PARLAMAZ). OR-
DEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMEN-
TO Nº 508/09 – Do Sr. Fernando Melo – que “solicita 
a realização de audiência pública para debater o Pro-
jeto Fogo Zero na Amazônia”. NÃO DELIBERADO. 2 
– REQUERIMENTO Nº 519/09 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer sejam convidados os embaixa-
dores da França, da República da Guiana e do Suri-
name a participarem do I Encontro Transfronteiriço no 
município de Oiapoque/AP”. APROVADO. subscreveu 
o requerimento o Dep. Urzeni Rocha. 3 – REQUERI-
MENTO Nº 520/09 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – 
que “requer sejam convidados os membros de todas 
as Comissões Permanentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal a participarem do I Encontro 
Internacional Transfronteiriço no município de Oiapo-
que/AP”. APROVADO. subscreveu o requerimento o 
Dep. Urzeni Rocha. 4 – REQUERIMENTO Nº 521/09 
– Do Sr. Eduardo Valverde – que “requer sejam convi-
dados o presidente do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia para Mudanças Climáticas (INCT) e repre-
sentante do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
para expor sobre o mapeamento de fragilidade am-
biental aos efeitos das mudanças climáticas, trabalho 
que vem sendo realizado atualmente”. APROVADO. 5 
– REQUERIMENTO Nº 522/09 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “requer sejam convidados o Presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BN-
DES), Representante do Ministério do Meio Ambiente, 
para, em audiência pública, expor sobre a conveniên-
cia de financiamento da pecuária na Região Amazô-
nica e suas consequências para o meio ambiente”. 
APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 523/09 – Do 
Sr. Eduardo Valverde – que “requer sejam convidados 
o Ministro do Desenvolvimento Econômico, da Indús-
tria e do Comércio Exterior, o Ministro da Integração 
Regional e o Presidente do Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação para tratarem 
da viabilidade econômica e social das Áreas de Livre 
Comércio e Zonas de Processamento de Exportação 
na Região Amazônica”. APROVADO. B – Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 7 – 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 302/08 – Do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Tu-
rismo da Microrregião de Parintins e a instituir o Pro-
grama Especial de Desenvolvimento do Turismo da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da 
Microrregião de Parintins”. RELATOR: Deputado Lu-
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pércio Ramos. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 8 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 424/08 – Do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da 
Microrregião do Japurá, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado dessa Microrregião”. RELATOR: Deputa-
do Lupércio Ramos. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 9 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.710/09 – Do Senado Federal – Má-
rio Couto – (PLS 515/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Castanhal, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado Wandenkolk Gonçalves. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 10 – PROJETO DE LEI Nº 4.719/09 
– Do Senado Federal – Mozarildo Cavalcanti – (PLS 
391/2007) – que “dispõe sobre a criação de Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPE) nos Municípios 
de Rorainópolis e de Caracaraí no Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado Urzeni Rocha. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.730/09 – Do 
Senado Federal – Roseana Sarney – (PLS 254/2007) 
– que “dispõe sobre a Criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Rosário, 
no Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado ZE-
NALDO COUTINHO. PARECER: pela aprovação, com 
emenda modificativa. NÃO DELIBERADO. 12 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.735/09 – Do Senado Federal – Val-
dir Raupp – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Ji-Paraná, no Estado de Rondônia”. RELATOR: Depu-
tado LINDOMAR GARÇON. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
13 – PROJETO DE LEI Nº 4.736/09 – Do Senado Fe-
deral – Flexa Ribeiro – (PLS 356/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Marabá, no Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 
14 – PROJETO DE LEI Nº 3.895/08 – Do Sr. Roberto 
Rocha – que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, de modo a conceituar o semi-árido na área 
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – Sudene” RELATOR: Deputado ZÉ VIEI-
RA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 4.554/08 – Do Sr. Marcelo 
Teixeira – que “concede redução de 75% (setenta e 
cinco por cento) da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), pelo período de dez anos, incidente 

sobre o lucro na exploração de novos investimentos 
realizados nas áreas de atuação da Sudam e da Su-
dene”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO FEIJÃO. PA-
RECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Zé Geral-
do, em 20/5/2009. APROVADO O PARECER contra o 
VOTO do Deputado Marcelo Serafim. Antes de encer-
rar, o Presidente, Deputado Silas Câmara, concedeu 
a palavra ao Deputado Sebastião Bala Rocha que re-
forçou o convite a todos os membros da CAINDR a 
participar do I Encontro Internacional Transfonteiriço 
que acontecerá nos dias 3 e 4 de junho de 2009 na 
cidade de Oiapoque (AP). ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos 
e encerrou os trabalhos às onze horas e quarenta e 
um minutos. E, para constar, eu _____________________, 
Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Silas Câmara 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Ordinária, Realizada em 
27 de maio de 2009. 

Às dez horas e cinquenta e cinco minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erun-
dina – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chamariz, 
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Nelson Proença, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo 
Pimenta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior e Uldurico Pinto 
– Titulares; Angela Amin, Ariosto Holanda, Colbert 
Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jô Moraes, 
Jorginho Maluly, Julio Semeghini, Márcio Marinho, Nel-
son Meurer, Raul Jungmann e Rômulo Gouveia – Su-
plentes. Compareceu também o Deputado Dr. Talmir, 
como não-membro. Deixaram de comparecer os De-
putados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eduardo Gomes, Eleuses 
Paiva, Iriny Lopes, Jader Barbalho, Miro Teixeira, Nar-
cio Rodrigues, Solange Amaral, Vic Pires Franco, Wla-
dimir Costa e Zequinha Marinho. ABERTURA: Haven-
do número regimental, a Presidente em exercício, 
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Deputada Professora Raquel Teixeira, declarou abertos 
os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 10ª reu-
nião, realizada no dia 20 de maio de 2009. O Deputa-
do Bilac Pinto solicitou a dispensa da leitura da Ata. 
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi APROVA-
DA por unanimidade. EXPEDIENTE: A Presidente 
comunicou ao Plenário que: 1) recebeu da diretoria 
executiva da Embrapa convite para a inauguração do 
Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agro-
negócio, a ser realizado no dia 28 de maio, às 10h30, 
na Embrapa Instrumentação Agropecuária, em São 
Carlos, SP; 2) recebeu da Secretária do Audiovisual 
Substituta do Ministério da Cultura, Srª Ana Paula Dou-
rado Santana, convite para a Audiência Pública que 
debaterá o processo de habilitação e credenciamento 
de programadoras para o serviço de TV a Cabo, dia 
18 de junho, no auditório do Ministério da Cultura; 3) 
recebeu do Secretário de Telecomunicações do Minis-
tério das Comunicações, Sr. Roberto Pinto Martins, e 
encontra-se na secretaria desta comissão, para con-
sulta dos senhores parlamentares, a publicação “Diag-
nóstico de Necessidades de Universalização de Ser-
viços de Telecomunicações no Brasil”; 4) o Seminário: 
“Aplicações para as Bandas de 2,5 e 3,5 GHz: um novo 
cenário para as telecomunicações”, marcado para o 
dia 28 de maio, às 9h30, foi transferido para o plenário 
13. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 176/09 
– Do Sr. José Rocha – que “solicita a realização de 
Audiência Pública conjunta com a Comissão de Turis-
mo e Desporto a fim de discorrer sobre a criação do 
Fundo Setorial do Esporte (CT-Esporte)” APROVADO. 
2 – REQUERIMENTO Nº 177/09 – Do Sr. Paulo Bor-
nhausen – que “solicita que seja realizada audiência 
pública com o objetivo avaliar a prestação de serviços 
de telecomunicações para o Governo e empresas pú-
blicas e estatais”. Falaram os deputados Colbert Mar-
tins e Julio Semeghini. APROVADO. 3 – REQUERI-
MENTO Nº 178/09 – Do Sr. Paulo Teixeira – que “soli-
cita realização de audiência pública para debater o 
Futuro da Internet”. Falou o deputado Julio Semeghini. 
APROVADO COM EXTENSÃO DO CONVITE AOS 
REPRESENTANTES DO COMITÊ GESTOR DA IN-
TERNET E DA ABRANET. 4 – REQUERIMENTO Nº 
179/09 – Do Sr. Julio Semeghini – que “solicita sejam 
convidados o Sr. Presidente da Anatel, o Diretor Exe-
cutivo do Procon de São Paulo, o Ouvidor da Anatel e 
um representante da empresa Telefônica – Telecomu-
nicações de São Paulo S/A, para em Reunião de Au-
diência Pública em conjunto com a Comissão de De-
fesa do Consumidor, prestarem esclarecimentos e 
discutir a deficiência na prestação de serviços e o não 
cumprimento das normas do Sistema de Atendimento 
ao Consumidor definidas pelo Ministério da Justiça”. 

RETIRADO PELO AUTOR. 5 – REQUERIMENTO Nº 
180/09 – Da Sra. Professora Raquel Teixeira – que 
“requer a realização de audiência pública para debater 
a multiprogramação e a figura do operador de rede no 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SB-
TVD-B”. APROVADO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 1.258/95 
– Do Senado Federal – Pedro Simon – (PLS 217/1995) 
– que “disciplina o inciso XII do art. 5º da Constituição 
Federal e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 
4825/2001, PL nº 173/2003, PL nº 195/2003, PL nº 
2114/2003, PL nº 4323/2004, PL nº 43/2007, PL nº 
432/2007, PL nº 1303/2007, PL nº 1443/2007, PL nº 
2841/2008, PL nº 3579/2008, PL nº 3577/2008, PL nº 
4047/2008 (Apensado: PL nº 4559/2008), PL nº 
4155/2008 e PL nº 4192/2008) RELATOR: Deputado 
GUSTAVO FRUET. PARECER: pela rejeição deste, do 
PL nº 195/2003 e do PL nº 2841/2008, apensados; e 
pela aprovação do PL nº 4047/2008, do PL nº 4559/2008, 
do PL nº 4825/2001, do PL nº 173/2003, do PL nº 
2114/2003, do PL nº 4323/2004, do PL nº 43/2007, do 
PL nº 432/2007, do PL nº 1303/2007, do PL nº 
1443/2007, do PL nº 3577/2008, do PL nº 3579/2008, 
do PL nº 4155/2008 e do PL nº 4192/2008, apensados, 
com substitutivo. Discutiram a matéria os deputados 
Bilac Pinto e Gilmar Machado. VISTA CONJUNTA AOS 
DEPUTADOS BILAC PINTO E GILMAR MACHADO. 
7 – PROJETO DE LEI Nº 1.238/07 – Do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “altera a Lei nº 9.096, de 
1995, para estabelecimento do critério para distribui-
ção do tempo da Propaganda Partidária”. RELATOR: 
Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: pela rejei-
ção. VISTA AO DEPUTADO GUSTAVO FRUET. 8 – 
TVR nº 1.101/08 – Do Poder Executivo – (MSC 
954/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 540, de 27 de 
setembro de 2007, que outorga autorização à Asso-
ciação de Amigos Nova Vale para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Lagoinha, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ZEQUI-
NHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 – TVR 
nº 1.126/08 – Do Poder Executivo – (MSC 956/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 656, de 21 de novembro 
de 2007, que autoriza a Associação Comunitária, Cul-
tural e Artística de Japurá executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Japurá, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARI-
NHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR nº 1.156/09 
– Do Poder Executivo – (MSC 100/2009) – que “sub-
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mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 126, de 20 de março de 2008, que 
outorga autorização à Associação de Prudente de Mo-
rais de Radiodifusão para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Prudente de Mo-
rais, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
11 – TVR nº 1.163/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
101/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 129, de 20 de 
março de 2008 que outorga autorização à Associação 
Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Cêr-
ro Azul, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ZE-
QUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR 
nº 1.173/09 – Do Poder Executivo – (MSC 101/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 263, de 15 de maio de 
2008 que outorga autorização à Associação Rosanen-
se de Comunicação Social – ARCOS para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Rosana, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR 
nº 1.191/09 – Do Poder Executivo – (MSC 103/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 382, de 15 de agosto 
de 2006, que autoriza a Associação dos Amigos do 
Portal do Alvorada/Ouro Branco – AL executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ouro 
Branco, Estado da Alagoas”. RELATOR: Deputado ZE-
QUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – TVR 
nº 1.196/09 – Do Poder Executivo – (MSC 103/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 583, de 16 de outubro 
de 2007, que autoriza a Associação de Difusão Co-
munitária de Maçambará executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Maçambará, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 – TVR nº 
1.251/09 – Do Poder Executivo – (MSC 89/2009) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 199, de 12 de junho de 2003, 
que outorga autorização à FM Catanduvas – Associa-

ção Comunitária Rádio FM Catanduvas para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
tanduvas, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
16 – TVR nº 1.261/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
95/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional , ato constante do Decreto de 27 de novem-
bro de 2008, que outorga concessão à Fundação Nú-
cleo Cultural Bentogonçalvense para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, no município de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 
– PROJETO DE LEI Nº 2.189/07 – Do Sr. Arnon Be-
zerra – que “estabelece normas para a utilização de 
marca publicitária pelo Governo Federal e para seus 
investimentos em publicidade e propaganda”. RELA-
TOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 
PELO AUTOR. 18 – PROJETO DE LEI Nº 2.705/07 
– Do Sr. Chico Alencar – que “inclui art. 129-A à Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, para regulamentar a 
cobrança de chamadas recebidas ou originadas fora 
de Área de Registro no Serviço Móvel Pessoal (SMP)”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA PELO RELA-
TOR. 19 – PROJETO DE LEI Nº 2.899/08 – Do Sr. 
William Woo – que “obriga as operadoras de telefonia 
fixa e móvel ao pagamento de multa em razão de da-
nos decorrentes da ineficiência em garantir a privaci-
dade de seus usuários”. RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela rejeição. Vista ao Depu-
tado Gustavo Fruet, em 20/05/2009. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. Após a Ordem do 
Dia, a presidente destacou a presença na reunião de 
alunos da Universidade Salgado de Oliveira, de repre-
sentantes da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos e do deputado estadual da Bahia Reinaldo Bra-
ga. O deputado Gustavo Fruet agradeceu o convite 
feito pela marinha para participar de visita, com outros 
parlamentares, dos centros de lançamento de foguetes 
de Alcântara (MA) e da Barreira do Inferno (RN) e des-
tacou o trabalho realizado pelos pesquisadores brasi-
leiros. Ocupou também a presidência o deputado Bilac 
Pinto, durante a apreciação dos itens 4 e 5 da pauta. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e cin-
co minutos. Para constar, eu, ......................................
., Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, 
lavrei a presente Ata que será assinada pela Presiden-
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te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. Deputada Professora Raquel Teixeira, 
.............................................., 1ª Vice-Presidente no 
exercício da Presidência. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária, 
Realizada em 2 de Junho de 2009

Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de 
junho de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 12 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli – Presi-
dente; Eliseu Padilha e Bonifácio de Andrada – Vice-
Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Ciro Gomes, Ciro 
Nogueira, Colbert Martins, Efraim Filho, Emiliano José, 
Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gonzaga 
Patriota, João Almeida, João Campos, João Paulo 
Cunha, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marce-
lo Itagiba, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, 
Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente 
Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho e Zenaldo Coutinho – Titulares; Arnaldo Faria de 
Sá, Bispo Gê Tenuta, Carlos Melles, Chico Lopes, Dr. 
Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Jaime Martins, Jairo Ataide, 
João Magalhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, 
Luciano Pizzatto, Luiz Couto, Major Fábio, Mauro Lo-
pes, Odílio Balbinotti, Osmar Júnior, Pastor Pedro Ri-
beiro, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Roberto Santia-
go e Sergio Petecão – Suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Arol-
de de Oliveira, Augusto Farias, Bruno Araújo, Carlos 
Bezerra, Eduardo Cunha, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Indio da Costa, Jefferson Campos, José Carlos 
Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Maia Filho, José 
Mentor, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Már-
cio França, Paes Landim, Pastor Manoel Ferreira, Pau-
lo Maluf, Sérgio Brito e Wolney Queiroz. O Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à aprecia-
ção a Ata da trigésima terceira reunião ordinária rea-
lizada em vinte e oito de maio. O Deputado Flávio Dino 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Ofício do Senhor Deputado Osmar Júnior, justifican-
do ausência na reunião realizada no último dia vinte e 
seis de maio, em razão de compromisso no Estado do 

Piauí; 2 – Ofício do Senhor Deputado José Maia Filho, 
justificando ausência nas reuniões entre os dias pri-
meiro e cinco de junho do corrente, em razão de com-
promisso junto à Embaixada dos Estados Unidos. OR-
DEM DO DIA: Os Deputados Sergio Petecão, Flávio 
Dino, Luiz Couto, José Genoíno, Regis de Oliveira, 
Paulo Magalhães, Eliseu Padilha, Mendonça Prado, 
João Magalhães e Efraim Filho requereram inversão 
de pauta para apreciação dos itens cinquenta e cinco, 
cento e sete, cento e um, um, cento e quarenta e seis, 
trinta e um, quarenta e quatro, trinta e oito, cinquenta 
e quatro, e cinquenta, respectivamente. Foram os re-
querimentos aprovados, pelo plenário da Comissão, 
contra o voto do Deputado Mendonça Prado. Os itens 
trinta e cinco, trinta e seis e noventa e quatro foram 
retirados de pauta, pelos relatores, para reexame da 
matéria. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.196/08 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– que “aprova o ato que autoriza a ACCCJAN – Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Jandaíra-RN a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Jandaíra, Estado do Rio 
Grande do Norte”. RELATOR: Deputado JUTAHY JU-
NIOR. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 2 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.199/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 862/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comu-
nitária e Cultural de Poço Verde FM – Mhz a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Poço Verde, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado 
JUTAHY JUNIOR. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 3 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.212/08 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
903/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Cristal do Sul a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cristal do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.260/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1000/2008) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO SOCIEDA-
DE COMUNICAÇÃO CULTURA E TRABALHO para 
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executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de São Vicente, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.265/08 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1006/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à PERSPECTIVA COMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Vera Cruz, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 6 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.273/08 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1017/2008) – que “ Aprova o ato que outorga permis-
são à RÁDIO E TV SCHAPPO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de São Sebastião, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 7 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.297/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 884/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Vicente 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, no Município de São Vicente, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 8 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.315/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1009/2008) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à RÁDIO DUNAS FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Chuí, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EDUARDO 
CUNHA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 9 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.324/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 1185/2006) – 
que “aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à RÁDIO SP-UM LTDA. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Diadema, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 

Final. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.328/08 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 696/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Viçosa 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Viçosa, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Re-
dação Final. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.337/08 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 957/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à W.A.C. Rabelo & Cia Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Itupiranga, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.354/08 – Da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1054/2008) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Televisão Record 
do Rio de Janeiro Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens (televisão), no Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. RELA-
TOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Re-
dação Final. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.356/08 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 977/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação e Movimento Comunitário Ta-
caimbó FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Tacaimbó, Estado de Per-
nambuco”. RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 14 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.360/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 890/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária de Garrafão do Norte – ARCGN a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Garrafão do Norte, Estado do Pará”. RE-
LATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.363/08 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
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mática – (TVR nº 512/2008) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Globo Comunicação 
e Participações S.A. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no município de Brasília, 
Estado Distrito Federal”. RELATOR: Deputado CIRO 
NOGUEIRA. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 16 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.364/08 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
511/2008) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 17 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.365/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 509/2008) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Globo Comuni-
cação e Participações S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro” RELATOR: De-
putado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.366/08 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 508/2008) – que “aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Globo Comunicação e Par-
ticipações S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no município de São Paulo, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado JUTAHY JU-
NIOR. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 19 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 700/03 – Do Sr. Pom-
peo de Mattos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da instalação de câmeras de filmagem nos shopping 
centers e similares”. RELATOR: Deputado JOÃO CAM-
POS. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 20 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.821/03 – Do Sr. 
Mário Negromonte – que “institui o Dia Nacional da 
Baiana de Acarajé”. RELATOR: Deputado JOÃO CAM-
POS. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 21 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 – Do Sr. 
Neucimar Fraga – que “institui o dia 31 de Outubro 
como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho e 
dá outras providências” RELATOR: Deputado JOÃO 
CAMPOS. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 22 – REDA-

ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.275/05 – Do 
Sr. Ricardo Barros – que “institui o Dia Nacional de 
Luta contra o Câncer de Mama”. RELATOR: Deputado 
JOÃO CAMPOS. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 23 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.024/07 
– Do Sr. Celso Russomanno – que “institui o Dia Na-
cional do Guarda Municipal”. RELATOR: Deputado 
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 24 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Nº 1.753/07 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “confe-
re ao Município de Não-Me-Toque, no Estado do Rio 
Grande do Sul, o título de “Capital Nacional da Agri-
cultura de Precisão””. RELATOR: Deputado MAURÍCIO 
QUINTELLA LESSA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
25 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
2.448/07 – Do Sr. Walter Ihoshi – que “denomina “Pon-
te Comendador Hiroshi Sumida” a ponte sobre o rio 
Ribeira de Iguape, na BR-116, na cidade de Registro, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MAURÍ-
CIO QUINTELLA LESSA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 26 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
3.675/08 – Do Poder Executivo – que “dispõe sobre a 
criação de Funções Comissionadas do DNPM – 
FCDNPM, no Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM, de Cargos em Comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Fun-
ções Gratificadas – FG, destinados ao DNPM, e alte-
ra Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para dispor 
sobre a remuneração das FCDNPM”. RELATOR: De-
putado ELISEU PADILHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 27 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.164/06 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 823/2006) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Quar-
ta Colônia a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Faxinal do Soturno, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
178/07 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 108/2007) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos 
da Cultura de Lauro de Freitas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Lauro de 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26943 

Freitas, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
29 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.335/08 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 922/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Nova Pra-
ta a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Nova Prata, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 30 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.338/08 – Da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 979/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à AQUIDAUANA RADIODIFU-
SÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, no Município de Ca-
caulândia, Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado 
MOREIRA MENDES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.398/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 325/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Morado-
res do Setor Norte a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Almas, Estado do Tocan-
tins”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.406/09 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1040/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Rádio e Difusão 
de Grajaú a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Grajaú, Estado do Mara-
nhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.417/09 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 1071/2008) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Cultural Rádio Comunidade de Passo 
do Sobrado – FM a executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Passo do Sobrado, Esta-
do do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MEN-
DES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.419/09 – Da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 1077/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Caiça-
rense de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Cai-
çara, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.434/09 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1115/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural para o Progresso e Bem Estar da Co-
munidade de Tabatinga a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Maranguape, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO 
RIBEIRO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 36 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.439/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1124/2008) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Betel a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Russas, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 37 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.446/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1142/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação do Movimento de Radiodifusão Alternativa de 
Novo Machado a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Novo Machado, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
38 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.447/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
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municação e Informática – (TVR nº 1144/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária de Porto Real do Colégio a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas”. RELA-
TOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 39 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.491/09 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1057/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Três Climas Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Icapuí, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 40 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.497/09 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 1074/2008) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária 
Farol Freqüência Modulada a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Arambaré, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 41 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.513/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1136/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão “Hamilton de Bar-
ros Lins” a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Matriz de Camaragibe, Estado 
de Alagoas”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUIN-
TELLA LESSA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
42 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.518/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1149/2009) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Guerreiros do 
Sol Comunicações Ltda para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Beberibe, Estado do Ceará”. RELATOR: De-
putado MAURO BENEVIDES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-

midade o Parecer. 43 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.523/09 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
1165/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural e Artística de Rádio Livre e Jornal Co-
munitário Vitória dos Moradores do Bairro Cachoeira 
do Vale a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Timóteo, Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 44 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.524/09 – Da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 1168/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Artístico e Cultural dos Moradores e Amigos do 
Baianão a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 45 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.525/09 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 1174/2009) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Cultural e Comunitária de Vanguarda 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São José das Missões, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES RI-
BEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
46 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.570/09 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 1235/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Pró-Cidadania de Croatá II a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Pacajus, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO 
RIBEIRO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 47 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.593/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1068/2008) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Para o De-
senvolvimento de Borrazópolis – ACDB a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Borrazópolis, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
RICARDO BARROS. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 48 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.385/09 – Da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 909/2008) – que “aprova 
o texto do Memorando de Entendimento entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e a União 
Econômica e Monetária do Oeste Africano na Área de 
Biocombustíveis, celebrado em Uagadugu, em 15 de 
outubro de 2007”. RELATOR: Deputado CIRO NO-
GUEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 49 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.475/09 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 815/2008) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Letônia sobre Co-
operação na Área da Cultura, assinado em Riga, em 
9 de junho de 2008”. RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 50 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.476/09 – Da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 37/2008) – que 
“aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Honduras sobre Cooperação no Domínio da Defe-
sa, assinado em Tegucigalpa, em 27 de julho de 2007”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. O Presidente informou que 
retiraria de pauta, nesta reunião, o item cinquenta e 
cinco, Projeto de Decreto Legislativo Nº 981/08 e con-
vocou uma reunião para após o término desta, na sala 
da Presidência, para tentarem um acordo para apre-
ciação desta matéria. Não havendo acordo, a matéria 
retornaria à pauta para apreciação na próxima quarta-
feira, dia três de junho. 51 – PROJETO DE LEI Nº 
3.954/08 – Do Poder Executivo – que “dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade 
da Emenda apresentada nesta Comissão. O Presiden-
te comunicou haver sobre a Mesa requerimento de 

retirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado 
Mendonça Prado, que encaminhou favoravelmente. O 
Deputado José Genoíno encaminhou contrário. Por 
acordo, a matéria foi retirada de pauta. 52 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.005/08 – Do Sr. Regis de Oliveira – que 
“dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, tor-
nando obrigatória a contratação do serviço de Inspeção 
de Segurança Veicular mediante processo de licitação 
pública, estabelecendo um número de instituição téc-
nica por região, calculado com base na frota de veícu-
lo a ser inspecionada”. RELATOR: Deputado EDUAR-
DO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Lido o Parecer, foi concedida vista conjunta 
aos Deputados José Genoíno e Efraim Filho. 53 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
248/04 – Do Sr. Mauro Lopes e outros – que “altera a 
redação do art. 144, Parágrafo 2º, da Constituição Fe-
deral, dispondo sobre a Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: 
pela admissibilidade. Reiniciada a discussão, fizeram 
uso da palavra os Deputados José Genoíno (aparte: 
Eliseu Padilha), Luiz Couto (aparte: José Genoíno), 
Efraim Filho (aparte: José Genoíno), João Almeida 
(apartes: José Genoíno e Eliseu Padilha), Roberto 
Magalhães (apartes: José Genoíno e Mauro Lopes), 
Vicente Arruda (apartes: Mauro Lopes, José Genoíno 
e Eliseu Padilha), Mauro Lopes (apartes: José Geno-
íno e João Campos), Marcelo Itagiba e João Campos 
(apartes: José Genoíno, Arnaldo Faria de Sá, Antônio 
Carlos Biscaia e Zenaldo Coutinho). Durante a discus-
são, assumiu a Presidência o Deputado Bonifácio de 
Andrada. Suspensa a discussão, em virtude do início 
da Ordem do Dia do Plenário. O Senhor Presidente 
encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta 
minutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima quarta-feira, seis de maio, às dez horas, para 
apreciar os itens remanescentes da pauta; e reunião 
extraordinária de Audiência Pública, às quatorze horas, 
para debater a Proposta de Emenda à Constituição Nº 
351/2009, do Senado Federal, que “altera o art. 100 
da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, instituin-
do regime especial de pagamento de precatórios pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios”. E, para cons-
tar, eu ________________, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Tadeu Fili-
pelli, ______________________, e publicada no Diá-
rio da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 12ª Reunião Ordinária, Realizada em 
27 de Maio de 2009. 

Às dez horas e quatorze minutos do dia vinte e 
sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos nº 5 da Câma-
ra dos Deputados, com a presença dos Senhores De-
putados Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali e 
Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes; Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, Givaldo Carimbão, José 
Guimarães, Jurandil Juarez, Leandro Sampaio, Osório 
Adriano e Renato Molling – Titulares; Aelton Freitas, 
Antônio Andrade, Carlos Eduardo Cadoca, Elizeu 
Aguiar, Guilherme Campos, Natan Donadon, Valadares 
Filho e Vanderlei Macris – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Albano Franco, João Leão, 
João Maia, Laurez Moreira, Miguel Corrêa e Nelson 
Goetten. Justificou a ausência o Deputado Miguel Cor-
rêa. ABERTURA: Havendo número regimental, o se-
nhor Presidente, Deputado Dr. Ubiali, declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 11ª 
reunião, realizada no dia 20 de maio de 2009. Por so-
licitação do Deputado Vanderlei Macris foi dispensada 
a leitura da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. OR-
DEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 231/09 – Do Sr. Guilherme Campos – que 
“requer seja realizada sessão de Audiência Pública 
conjunta para discutir a atuação do segmento de car-
tão de crédito no país, sua concentração e custos, com 
os presidentes da VISANET, REDECARD, CADE e 
representante do Banco Central”. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 2 – REQUERIMENTO Nº 233/09 – dos 
Srs. Leandro Sampaio e Arnaldo Jardim – que “reque-
rem a realização de audiência pública conjunta nas 
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio e Defesa do Consumidor para discutir a 
fusão das empresas Perdigão e Sadia e suas implica-
ções para o desenvolvimento da economia brasileira 
e para os consumidores”. O Deputado Vanderlei Ma-
cris subscreveu o Requerimento. Submetido à vo-
tação, foi APROVADO. B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 3 – PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/07 – Da Sra. 
Nilmar Ruiz – que “altera a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006”. RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela rejeição. O De-
putado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 18/11/2008. VISTA AO DEPUTADO 

GUILHERME CAMPOS. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 
4 – PROJETO DE LEI Nº 961/07 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “dispõe acerca de divulgação e do uso de 
informações sobre ato ou fato relevante relativo às 
companhias abertas e altera os arts. 27-D e 27-F da 
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JURANDIL JUA-
REZ. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado 
José Guimarães, em 17/12/2008, que apresentou voto 
em separado em 06/05/2009. A matéria foi submetida 
à votação e o Deputado José Guimarães, na qualida-
de de Vice-Líder do PT, pediu a verificação de votação. 
Após a chamada dos deputados, foi ADIADA A VOTA-
ÇÃO POR FALTA DE “QUORUM”. 5 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.116/08 – Do Sr. Bernardo Ariston – que “dá 
nova redação ao art. 178 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005 – Lei de Falências”. RELATOR: De-
putado ALBANO FRANCO. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JOSÉ GUIMARÃES. C – Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 6 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.534/07 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame 
– que “regula a constituição e o funcionamento das 
entidades certificadoras de manejo florestal”. RELA-
TOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: pela 
aprovação, com emendas. Vista ao Deputado Jurandil 
Juarez em 10/12/2008. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 7 – PROJETO DE LEI Nº 2.538/07 – Da 
Sra. Sandra Rosado – que “institui o Programa Nacio-
nal para o Fortalecimento da Mineração de Pequeno 
Porte – Pronamin e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: pela apro-
vação. Vista ao Deputado Bernardo Ariston em 
10/12/2008. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DOS DEPUTADOS ANTÔNIO ANDRADE E JOSÉ 
GUIMARÃES. 8 – PROJETO DE LEI Nº 3.869/08 – Do 
Sr. Valdir Colatto – que “altera o art. 595 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Pro-
cesso Civil”. RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Miguel 
Corrêa em 29/04/2009. O Relator fez a leitura de seu 
voto na reunião do dia 29 de abril de 2009. Não ha-
vendo quem quisesse discutir a matéria, foi colocada 
em votação sendo APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 9 – PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – Do 
Sr. Marcelo Teixeira – que “institui forma alternativa de 
pagamento dos débitos relativos a empréstimos e fi-
nanciamentos à rede hoteleira nacional”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – Do Sr. 
Carlos Bezerra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei 
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nº 9.279, de 14 de maio de 1996, incluindo o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial no pólo passivo da 
relação processual, quando o mesmo não for autor, na 
forma dos arts. 56 e 173 da mesma lei”. RELATOR: 
Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela 
aprovação. VISTA AO DEPUTADO ELIZEU AGUIAR. 
11 – PROJETO DE LEI Nº 2.156/07 – Do Sr. Bilac 
Pinto – que “estende as disposições do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
de Equipamentos para a TV Digital – PATVD aos trans-
missores de rádio digital”. RELATOR: Deputado MI-
GUEL CORRÊA. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.595/08 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que 
“dispõe sobre as contribuições sociais devidas pelo 
importador de produtos agroindustriais, acrescentando 
§ 8º ao art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991 (que lhe foi acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 
10.256, de 9 de julho de 2001)”. RELATOR: Deputado 
ALBANO FRANCO. PARECER: pela rejeição. NÃO 
DELIBERADO. 13 – PROJETO DE LEI Nº 3.999/08 
– Do Sr. Nelson Goetten – que “torna o aparelho de ar 
alveolar (etilômetro) equipamento obrigatório de todos 
os estabelecimentos comerciais que sirvam bebidas 
alcoólicas no país e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 14 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.075/08 – Do Sr. Juvenil – que “dispõe sobre a 
produção, comercialização e utilização de canhão de 
laser e similares e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado NELSON GOETTEN. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 15 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.174/08 – Do Sr. Márcio França – que “dispõe so-
bre compensação tributária em caso de requisição de 
funcionários e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado RENATO MOLLING. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 16 – PROJETO DE LEI Nº 
4.524/08 – Do Sr. Jefferson Campos – que “estabele-
ce limites de intensidade sonora para tocadores pes-
soais de música em formato digital”. RELATOR: Depu-
tado AELTON FREITAS. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
4.534/08 – Do Sr. Jurandy Loureiro – que “dispõe so-
bre a obrigatoriedade de constar, em cardápios e car-
tas de bebidas de bares, restaurantes, lanchonetes e 
similares, informação sobre as penalidades aplicáveis 
ao motorista que consumir bebida alcoólica”. RELA-
TOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 18 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.804/09 – Da Sra. Elcione Barbalho – que “mo-
difica a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, para 
restringir a aplicação do regime de liberdade tarifária 
na prestação de serviços aéreos regulares”. RELATOR: 

Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DOS DEPUTADOS JOSÉ GUIMARÃES E VANDER-
LEI MACRIS. ENCERRAMENTO: Sendo evidente a 
falta de quorum para deliberação, o Presidente encer-
rou os trabalhos às dez horas e trinta e oito minutos e 
convocou os senhores membros para reunião de Au-
diência Pública conjunta com a Comissão de Minas e 
Energia, em seguida, para discutir o Plano Estratégico 
de negócios da PETROBRÁS. E, para constar, eu 
______________________, Anamélia Lima Rocha M. 
Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Edmilson Valentim ______________________, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 13ª Reunião Extraordinária Audiência 
Pública Conjunta com a Comissão de Minas e Ener-
gia, Realizada em 27 de Maio de 2009.

Às onze horas e vinte e um minutos do dia vinte e 
sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos nº 5 da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputa-
dos Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali e Fernan-
do de Fabinho – Vice-Presidentes; Capitão Assumção, 
Edson Ezequiel, Givaldo Carimbão, José Guimarães, 
Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Osó-
rio Adriano e Renato Molling – Titulares; Aelton Freitas, 
Antônio Andrade, Carlos Eduardo Cadoca, Elizeu Aguiar, 
Guilherme Campos, Maurício Trindade, Natan Donadon, 
Valadares Filho e Vanderlei Macris – Suplentes. Compa-
receram também os Deputados Edinho Bez e Eduardo 
da Fonte, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Albano Franco, João Leão, João Maia, 
Miguel Corrêa e Nelson Goetten. Justificou a ausência 
o Deputado Miguel Corrêa. ABERTURA: O senhor Pre-
sidente, Deputado Edmilson Valentim, declarou abertos 
os trabalhos, e informou que a presente reunião conjunta 
foi decorrente da aprovação do Requerimento nº 214/09, 
do Sr. Edmilson Valentim (Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio) e do Requerimento nº 
359/09, do Sr. Luiz Alberto (Comissão de Minas e Ener-
gia). O Deputado Eduardo da Fonte, 1º Vice-Presidente 
da Comissão de Minas e Energia, foi convidado para 
coordenar os trabalhos em conjunto. Em seguida, o co-
ordenador dos trabalhos, Deputado Edmilson Valentim, 
convidou para comporem a mesa, na condição de exposi-
tores, os senhores Guilherme de Oliveira Estrella, Diretor 
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de Exploração e Produção da Petrobrás; Alberto Machado 
Neto, Diretor Executivo da Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ; Ariovaldo 
Santana da Rocha, Presidente do Sindicato Nacional da 
Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore – 
SINAVAL; e Sérgio Leal, Secretário-Geral do SINAVAL, e 
passou-lhes a palavra para apresentarem suas palestras. 
Logo após o término das apresentações dos expositores, 
o Presidente concedeu a palavra aos Deputados Osó-
rio Adriano, Nelson Goetten, Jurandil Juarez, Guilherme 
Campos e Eduardo da Fonte. Finalizando, o Deputado 
Edmilson Valentim concedeu a palavra aos expositores 
para responderem às interpelações dos parlamentares 
e fazerem suas considerações finais. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
reunião às catorze horas e sete minutos. E para constar, 
eu ______________________, Anamélia Lima Rocha M. 
Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Ed-
milson Valentim ______________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE  
ASSSUNTOS MUNICIPAIS

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 2ª Reunião Ordinária Realizada em 20 
de Maio de 2009. 

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do dia 
vinte de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Subcomis-
são Permanente de Assuntos Municipais, da Comissão 
de Finanças e Tributação, na Sala da Presidência da 
Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência 
do Deputado Manoel Junior, Presidente; e com a pre-
sença dos Senhores Deputados José Maia Filho, Júlio 
Cesar e Tonha Magalhães (titulares); e Alfredo Kaefer e 
Gladson Cameli (suplentes). Deixaram de registrar pre-
sença os Deputados Aelton Freitas, Eduardo Amorim, 
Luiz Carreira e Rodrigo Rocha Loures. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a ata 
da Reunião de Instalação e Eleição do Presidente, 
do Vice-Presidente e do Relator, realizada em 12 de 
maio, cujas cópias foram distribuídas aos membros. 
Por solicitação do Relator, Deputado Júlio Cesar, foi 
dispensada a leitura da ata e, não havendo quem qui-
sesse discuti-la, foi aprovada, unanimemente, a ata 
da Reunião de Instalação e Eleição do Presidente, do 
Vice-Presidente e do Relator da Subcomissão Perma-
nente de Assuntos Municipais. Em seguida, Deputado 
Manoel Junior comunicou que o Presidente do Instituto 

Brasileiro de Assuntos Municipais, Paulo Tim, para-
benizou a instalação da Subcomissão. O Presidente 
da Subcomissão sugeriu a constituição de um grupo 
de trabalho, formado por consultores da Câmara dos 
Deputados, para tratar de assuntos federativos, acom-
panhar os trabalhos da Subcomissão e elaborar uma 
proposta de revisão do pacto federativo, cujo conteúdo 
será apresentado à Comissão de Finanças e Tributa-
ção no final dessa sessão legislativa. O Deputado Júlio 
Cesar sugeriu o nome do consultor legislativo, Aurélio 
Guimarães Cruvinel e Palos, para formar o grupo de 
trabalho juntamente com a consultora de orçamento, 
Márcia Rodrigues Moura. Em seguida, o Presidente 
passou a leitura dos itens, sugeridos pelo relator, De-
putado Júlio Cesar, que constituirão o plano de trabalho 
da Subcomissão, a seguir enumerados: 1) identificar 
se a arrecadação da dívida ativa da União vem sendo 
compartilhada com estados e municípios; 2) pesquisar 
legislação do Super Simples e verificar se os recursos 
estão sendo compartilhados; 3) sugerir que seja feito 
o compartilhamento automático dos recursos no Darf; 
4) pesquisar o montante dos depósitos judiciais, sob 
os códigos 7525 e 7961, pendentes de repartição; 5) 
verificar se o Darf da CSN está presente em arquivo 
eletrônico enviado pela Secretária da Receita Federal; 
6) investigar, em informações prestadas pela PGFN, 
por que o PAEX não aparece nos demonstrativos; 7) 
“auditar” montante de recursos repassados pelo Tesou-
ro Nacional, recebidos e transferidos pelo Banco do 
Brasil; 8) conferir se houve pagamento da atualização 
monetária dos depósitos em garantia retidos entre 1998 
e junho de 2008; 9) verificar se a Medida Provisória 
nº 449 adota procedimentos para repartição; 10) veri-
ficar se o compartilhamento do Refis/PAES/PAEX foi 
feito por estimativa e se os valores foram confirmados; 
11) auditar fita 50; 12) confrontar dados da Secretaria 
Receita Federal do Brasil com dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional. Após a leitura, o Presidente definiu 
que, à medida que for cumprido cada item do plano de 
trabalho, a Subcomissão apresentará o resultado para 
ciência dos membros da Comissão de Finanças e Tri-
butação. Em seguida, os Deputados Manoel Junior e 
Júlio Cesar definiram fazer visita, acompanhados dos 
consultores acima indicados, aos técnicos da Secretaria 
da Receita Federal e do SERPRO, a fim de obterem 
informações que permitam à Subcomissão identificar 
erros, divergências e falta de transparência dos docu-
mentos fornecidos pela Secretaria da Receita Fede-
ral e do Secretaria do Tesouro Nacional. O Presidente 
afirmou que estas informações servirão de base para 
que a Subcomissão apresente um requerimento, a ser 
aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, para 
que o Tribunal de Contas da União realize uma audito-



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 26949 

ria nas contas da Secretaria da Receita Federal e da 
Secretaria do Tesouro Nacional. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos às quinze horas e treze minutos, antes, 
porém, convocando os senhores parlamentares para 
Reunião Ordinária Deliberativa, que acontecerá às 14 
horas do dia 27 de maio, quarta-feira. E, para constar, 
eu, _______________________, Marcelle R. Campello 
Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que de-
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. ________________________, Deputado 
Manoel Junior, Presidente. x – x – x – x – x – x – x – x 
– x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x 
– x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – x – 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 16ª Reunião Ordinária, Realizada em 
27 de Maio de 2009. 

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário De-
putado Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Vignatti, Presidente; e com a presença dos Se-
nhores Deputados Luiz Carlos Hauly e Félix Mendon-
ça, respectivamente 2º e 3º Vice-Presidentes; Aelton 
Freitas, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Ciro Pedrosa, 
Gladson Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, 
João Dado, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carrei-
ra, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, 
Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo 
Berzoini, Silvio Costa e Vicentinho Alves (Titulares); 
Bilac Pinto, João Bittar, João Magalhães, João Olivei-
ra, Leonardo Quintão e Paulo Pereira da Silva (Suplen-
tes). Compareceu ainda, o não membro Deputado Dr. 
Rosinha. Deixaram de registrar presença os Deputa-
dos Armando Monteiro, Carlos Melles, Eduardo Amo-
rim, João Pizzolatti, Luciana Genro, Rodrigo Rocha 
Loures, Virgilio Guimarães e Wilson Santiago. Justifi-
caram ausência os Deputados Alfredo Kaefer, em ra-
zão de missão oficial, conforme Ato da Mesa nº 23/1999 
e Antonio Palocci, em virtude de compromisso político-
partidário. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a ata 15ª Reunião Ordinária Delibera-
tiva realizada em 20 de maio, cujas cópias foram dis-
tribuídas aos membros. Em seguida, por solicitação 
do Deputado Ricardo Berzoini, foi dispensada a leitu-
ra da ata e, não havendo quem quisesse discuti-la, foi 
aprovada, unanimemente, a ata da 15ª Reunião Ordi-

nária Deliberativa. EXPEDIENTE: O Presidente comu-
nicou aos senhores membros as designações efetua-
das em 20 de maio, cujas cópias foram entregues na 
presente reunião: ao Deputado Antonio Palocci, o PL 
nº 5.060/09; ao Deputado Armando Monteiro, o PL nº 
3.983/08; ao Deputado João Dado, o PL nº 5.129/09; 
ao Deputado João Paulo Cunha, o PL nº 5.133/09; à 
Deputada Luciana Genro, o PL nº 5.134/09; ao Depu-
tado Pedro Eugênio, o PL nº 6.696/06; ao Deputado 
Pedro Novais, o PL nº 5.083/09 e o PL nº 5.124/09 e 
ao Deputado Vignatti, o PDC nº 1.477/09. O Presiden-
te informou que, na data de hoje, pela manhã, foi ins-
talada a Subcomissão Especial do Sistema Financei-
ro, cuja composição havia sido anunciada anteriormen-
te, tendo como Presidente, Deputado Pedro Eugênio; 
Vice-Presidente, Deputado Guilherme Campos; e Re-
lator, Deputado Ricardo Berzoini. ORDEM DO DIA: O 
Presidente comunicou aos senhores membros o rece-
bimento dos seguintes avisos: a) Aviso nº 26/09, do 
Banco Central do Brasil, que “encaminha ao Congres-
so Nacional o anexo demonstrativo das emissões re-
ferentes ao mês de fevereiro de 2009, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas”; b) Aviso nº 33/09, do Banco Cen-
tral do Brasil, que “encaminha, ao Congresso Nacional, 
o demonstrativo das emissões do real, referente ao 
primeiro trimestre de 2009, as razões delas determi-
nantes e a posição das reservas internacionais a elas 
vinculadas”. O Presidente informou ainda que a íntegra 
das correspondências encontra-se na Secretaria da 
Comissão. Os deputados que queiram podem solicitar 
cópias. Logo após, anunciou que havia sobre a mesa 
REQUERIMENTO – Do Sr. Andre Vargas – “para apre-
ciação, preferencialmente, do item 22”. Em votação, 
aprovado, o requerimento. REQUERIMENTO – Do Sr. 
João Oliveira – “para apreciação, preferencialmente, 
do item 11”. Em votação, aprovado, o requerimento. 
Tendo em vista o início da reunião da Comissão Geral 
acerca do Sistema Financeiro, realizada no Plenário 
da Câmara dos Deputados, foi acordado que seriam 
deliberados os itens 22 e 11, cujos requerimentos de 
preferência haviam sido aprovados. 22) PROJETO DE 
LEI Nº 2.878-B/08 – Do Poder Executivo – que “dispõe 
sobre a criação da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana – UNILA, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER: pela ade-
quação financeira e orçamentária. Nos termos regi-
mentais, o Presidente passou a direção dos trabalhos 
ao Deputado Luiz Carlos Hauly, 2º Vice-Presidente. 
Discutiram a matéria os Deputados Vignatti e Guilher-
me Campos. Em votação, aprovado o parecer contra 
o voto do Deputado Guilherme Campos. Nos termos 
regimentais, o Presidente, Deputado Vignatti, reassu-
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miu a presidência. 11) PROJETO DE LEI Nº 3.565/08 
– Do Senado Federal (PLS nº 189/07) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Vale do Araguaia – UFEVAR, com sede no Município 
de Araguatins, Estado do Tocantins”. (Apensado: PL 
nº 423/07). RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARE-
CER: pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária do Projeto e do PL nº 423/07, apensa-
do. Retirado de pauta em virtude da ausência do rela-
tor. Logo após, o Presidente comunicou que, conforme 
anteriormente acordado e em virtude da Comissão 
Geral, os demais itens seriam retirados de pauta, não 
havendo mais itens a serem deliberados encerraria a 
presente reunião. 01) REQUERIMENTO Nº 181/09 – 
Do Sr. Virgílio Guimarães – para que sejam convidados 
a participar de reunião de audiência pública o Presi-
dente da Petrobrás S/A, Sr. José Sérgio Gabrielli; a 
Secretária da Receita Federal do Brasil, Sra. Lina Ma-
ria Vieira; um representante do Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ; e a Doutora e Espe-
cialista em Direito Tributário, Sra. Mizabel Derzi, a fim 
de debater assuntos diversos relativos à gestão da 
Petrobrás S/A. Retirado de pauta. 02) REQUERIMEN-
TO Nº 183/09 – Do Sr. Guilherme Campos – para que 
sejam convidados a participar de reunião de audiência 
pública, em conjunto com as Comissões Permanentes 
de Defesa do Consumidor e de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio e Especial da Crise 
Econômico-Financeira e sua repercussão no Comér-
cio, o Presidente da VisaNet do Brasil, Sr. Rômulo de 
Mello Dias; o Presidente da Redecard, Sr. Roberto 
Medeiros; o Presidente do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica, Sr. Arthur Badin; o Diretor do De-
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça, Sr. Ricardo Morishita Wada; e o 
Chefe do Departamento de Operações Bancárias e de 
Sistema de Pagamentos do Banco Central do Brasil, 
Sr. José Antonio Marciano, a fim de discutir a atuação 
do segmento de cartão de crédito no país, sua con-
centração e custos. Retirado de pauta. 03) REQUERI-
MENTO Nº 184/09 – dos Srs. Pepe Vargas e outros 
– para que sejam convidados a participar de reunião 
de audiência pública, em conjunto com as Comissões 
de Seguridade Social e Família, de Direitos Humanos 
e Minorias e de Educação e Cultura, o Ministro de Es-
tado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Sr. Patrus Ananias, ou representante por ele indicado; 
o Ministro de Estado da Educação, Sr. Fernando Ha-
ddad, ou representante por ele indicado; o Presidente 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA, Sra. Carmen da Silveira 
Oliveira; a Presidente do Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, 

Sra. Denise Costa Granja; e o Presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, Sr. José Luiz 
Telles de Almeida, a fim de debater a formação dos 
Educadores Sociais. Retirado de pauta. 04) PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 663/08 – Da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (MSC 
nº 29/08) – que “aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre Cooperação 
Financeira, de 24 de outubro de 1991, relativo ao Pro-
jeto ‘Saneamento Básico Ceará II’, concluído em 28 
de junho de 2004”. RELATOR: Deputado CIRO GO-
MES. PARECER: pela adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de 
pauta. 05) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 567/08 – Da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional (MSC nº 38/08) – que “aprova o 
texto do Tratado entre a República Federativa do Bra-
sil e a República do Panamá sobre Auxílio Jurídico 
Mútuo em Matéria Penal, assinado na Cidade do Pa-
namá, em 10 de agosto de 2007”. RELATOR: Deputa-
do AELTON FREITAS. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária. Reti-
rado de pauta. 06) PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 344/06 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame 
– que “altera as regras aplicáveis às operações reali-
zadas no mercado de títulos e valores mobiliários”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera as Leis nºs 6.385, 
de 1976 e 4.595, de 1964. RELATOR: Deputado AR-
NALDO MADEIRA. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Retirado de 
pauta. 07) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
378/06 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“acrescenta dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 29 de junho de 2001, a fim de fixar prazo 
para a vigência da contribuição social devida pelos 
empregadores em caso de despedida sem justa cau-
sa”. RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto, nos termos do Substitutivo da CTASP, com emen-
da. Retirado de pauta. 08) PROJETO DE LEI Nº 4.496-
A/04 – Do Senado Federal (PLS nº 323/03) – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral do Oeste da Bahia (Unifoeste)”. RELATOR: De-
putado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilida-
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de e inadequação financeira e orçamentária. Retirado 
de pauta. 09) PROJETO DE LEI Nº 1.292-A/07 – Do 
Senado Federal (PLS nº 1/07) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Erechim, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputa-
do PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibili-
dade e inadequação financeira e orçamentária. Reti-
rado de pauta. 10) PROJETO DE LEI Nº 2.523-A/07 
– Do Senado Federal (PLS nº 473/07) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARE-
CER: pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária. Retirado de pauta. 12) PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 277/08 – Da Sra. Luciana 
Genro e outros – que “regulamenta o inciso VII do art. 
153 da Constituição Federal (Imposto sobre Grandes 
Fortunas)”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARE-
CER: pela compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Subs-
titutivo. Retirado de pauta. 13) PROJETO DE LEI Nº 
5.184-A/05 – Do Sr. Barbosa Neto – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Fundação Universidade Fe-
deral do Norte Goiano, no Estado de Goiás e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 5.380/05). RELATOR: 
Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária do Projeto e do PL nº 5.380/05, apensado. 
Retirado de pauta. 14) PROJETO DE LEI Nº 5.426-
A/05 – Do Sr. Eduardo Sciarra – que “autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal 
do Oeste do Paraná, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL nº 6.033/05). RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária do Projeto, do PL nº 
6.033/05, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Re-
tirado de pauta. 15) PROJETO DE LEI Nº 5.779-A/05 
– Do Sr. Rubens Otoni – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Universidade Federal da RIDE – Região 
Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito 
Federal”. (Apensado: PL nº 5.797/05). RELATOR: De-
putado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária do Proje-
to e do PL nº 5.797/05, apensado. Retirado de pauta. 
16) PROJETO DE LEI Nº 5.782-A/05 – Do Sr. Eduar-
do Gomes – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Bico do Papagaio, com sede 
na cidade de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequa-
ção financeira e orçamentária. Retirado de pauta. 17) 
PROJETO DE LEI Nº 5.966-A/05 – Do Sr. Wellington 

Fagundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Campus Universitário de Chapada dos Guimarães 
da Universidade Federal de Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incom-
patibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta. 18) PROJETO DE LEI Nº 367-A/07 
– Do Sr. Inocêncio Oliveira – que “dispõe sobre a cria-
ção da Universidade Federal Rural da Mata Sul, no 
Estado de Pernambuco, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária. Retirado de pauta. 19) PROJETO DE LEI Nº 
946-A/07 – Do Sr. Nelson Pellegrino – que “autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Escola Técnica Federal de 
Candeias, no Estado da Bahia, e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. PA-
RECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária. Retirado de pauta. 20) PROJE-
TO DE LEI Nº 960-A/07 – dos Srs. Lira Maia e Asdru-
bal Bentes – que “autoriza a criação do Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica do Sul do Pará – CEFET, 
com sede no Município de Marabá, Estado do Pará, e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequa-
ção financeira e orçamentária. Retirado de pauta. 21) 
PROJETO DE LEI Nº 1.346-A/07 – Do Sr. Jurandy 
Loureiro – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Escola Técnica Federal do Petróleo na Região Norte 
do Estado do Espírito Santo, no Município de São Ma-
teus”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. Retirado de pauta. 23) PRO-
JETO DE LEI Nº 2.013-A/03 – Do Senado Federal 
(PLS nº 34/02) – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: fixa como critério para distribuição de 
recursos do SUS para os Estados, DF e Municípios, 
os índices de cobertura vacinal contra doenças objeto 
de vigilância epidemiológica. RELATOR: Deputado 
JOÃO DADO. PARECER: pela adequação financeira 
e orçamentária. Retirado de pauta. 24) PROJETO DE 
LEI Nº 2.642-A/03 – Do Senado Federal (PLS nº 142/00) 
– que “altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 
que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e par-
tes do corpo humano para fins de transplante e trata-
mento, e dá outras providências, e a Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e se-
guros privados de assistência à saúde”. (Apensados: 
PL’s nº 4.164/04 e 7.128/06). EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: passa o SUS a custear as despesas com opera-
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ções de transplantes, em hospitais próprios ou conve-
niados, e tratamentos em países estrangeiros; dispõe 
sobre integralidade de cobertura dos planos de assis-
tência à saúde nos casos de transplante de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano. RELATOR: Depu-
tado MANOEL JUNIOR. PARECER: pela inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto, e pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária dos PL’s nºs 7.128/06 e 4.164/04, apensados, das 
emendas 1/04 e 1/07 apresentadas na Comissão de 
Seguridade Social e Família, e da emenda apresenta-
da pelo relator na CSSF ao PL nº 4.164/04. Retirado 
de pauta. 25) PROJETO DE LEI Nº 5.045-B/05 – Do 
Senado Federal (PLS nº 102/04) – que “altera o De-
creto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: au-
toriza os Governadores a convocar os Policiais Milita-
res da reserva remunerada em caso de grave pertur-
bação da ordem ou de iminência de sua irrupção. RE-
LATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI. PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, cujo 
teor é o mesmo do Substitutivo da Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço Público. Retirado de 
pauta. 26) PROJETO DE LEI Nº 3.946-A/08 – Do Po-
der Executivo (MSC nº 651/08) – que “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”. RELATOR: Deputado MANO-
EL JUNIOR. PARECER: pela compatibilidade e ade-
quação financeira e orçamentária. Retirado de pauta. 
27) PROJETO DE LEI Nº 3.955-A/08 – Do Poder Exe-
cutivo (MSC nº 661/08) – que “dispõe sobre a criação 
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS destinados ao Ministério 
da Justiça”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARE-
CER: pela adequação financeira e orçamentária. Re-
tirado de pauta. 28) PROJETO DE LEI Nº 3.916-A/04 
– Do Sr. Humberto Michiles – que “modifica a Lei nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, de modo a vedar 
a destinação de recursos do FUNDEF para a compra 
de uniforme, fardamento e peças de vestuário”. (Apen-
sados: PL’s nºs 4.382/04 e 6.452/05). RELATOR: De-
putado CIRO GOMES. PARECER: pela prejudicialida-
de do Projeto e pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária dos PL’s nºs 4.382/04 

e 6.452/05, apensados, e das Emendas nºs 1 e 2 da 
Comissão de Educação e Cultura. Retirado de pauta. 
29) PROJETO DE LEI Nº 3.125-A/04 – Do Sr. Luiz 
Carlos Hauly – que “dispõe sobre a vedação de aqui-
sição de bebida com qualquer teor alcoólico por órgão 
ou entidade da Administração Pública”. EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: altera a Lei nº 8.666, de 1993. RELATOR: 
Deputado EDUARDO AMORIM. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta. 30) 
PROJETO DE LEI Nº 2.347-A/07 – Do Sr. Augusto 
Carvalho – que “altera a Lei nº 7.089, de 23 de março 
de 1983, que veda a cobrança de juros de mora nos 
casos que especifica”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
proíbe a cobrança de multa sobre título com vencimen-
to em dia de sábado, domingo e feriados, no caso do 
documento não ter chegado ao destinatário, por razões 
de greve, bem como, pelo serviço bancário não estar 
funcionando normalmente. RELATOR: Deputado AR-
MANDO MONTEIRO. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do Pro-
jeto e da emenda da Comissão de Defesa do Consu-
midor e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com 
emenda, e pela rejeição da emenda da CDC. Retirado 
de pauta. 31) PROJETO DE LEI Nº 6.791-A/06 – Do 
Sr. Celso Russomanno – que “altera a Lei nº 9.613, de 
03 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a 
prevenção da utilização do Sistema Financeiro para 
os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras 
providências.” EXPLICAÇÃO DA EMENTA: impede a 
ocorrência de transação fracionada das operações fi-
nanceiras, considerando a soma das operações para 
um mesmo CPF ou CNPJ na apuração do limite a ser 
comunicado às autoridades. RELATOR: Deputado RI-
CARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do Pro-
jeto e da emenda da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e da emenda CSPCCO, com 
subemenda. Retirado de pauta. 32) PROJETO DE LEI 
Nº 113/03 – Do Sr. Luciano Castro – que “dispõe sobre 
o repatriamento de recursos depositados no exterior”. 
(Apensado: PL nº 5.228/05). RELATOR: Deputado 
AELTON FREITAS. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e do 
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PL nº 5.228/05, apensado, e, no mérito, pela aprova-
ção do PL nº 5.228/05, apensado, com emendas, e 
pela rejeição do Projeto. Retirado de pauta. 33) PRO-
JETO DE LEI Nº 4.245-A/04 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, para estender aos alunos do ensino 
fundamental público residentes em áreas urbanas lo-
calizadas a mais de dez quilômetros do estabeleci-
mento de ensino, o atendimento pelo Programa Na-
cional de Transporte do Escolar – PNATE”. RELATOR: 
Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura. Retirado de pauta. 34) PROJETO 
DE LEI Nº 7.394-B/06 – Do Sr. Ariosto Holanda e ou-
tros – que “dispõe sobre o fomento à capacitação tec-
nológica da população e seu financiamento”. RELATOR: 
Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de pauta. 
35) PROJETO DE LEI Nº 488-A/07 – Do Sr. Edinho 
Bez – que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribui-
ção para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
as receitas decorrentes da venda de carvão coque 
nacional”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera as Leis 
nº 10.637, de 2002 e nº 10.833, de 2003. RELATOR: 
Deputado ARNALDO MADEIRA. PARECER: pela ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto e do 
Substitutivo da Comissão de Minas e Energia e, no 
mérito, pela rejeição do Projeto e do Substitutivo da 
CME. Retirado de pauta. 36) PROJETO DE LEI Nº 
491-B/07 – Do Sr. Aelton Freitas – que “altera o inciso 
IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 
1989, incluindo, na região do semi-árido, os municípios 
do Estado de Minas Gerais inseridos na área de atu-
ação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
(ADENE)”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, da emenda da 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da emenda 
da CAINDR, com Substitutivo, e pela rejeição do Subs-
titutivo da CDEIC. Retirado de pauta. 37) PROJETO 
DE LEI Nº 992-A/07 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que 
“altera a redação do art. 3º da Lei nº 10.200, de 14 de 
fevereiro de 2001, que ‘acresce e altera dispositivo da 
Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, que institui a 

Cédula de Produto Rural, e dá outras providências’ “. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: autoriza a equalização de 
taxas de juros de financiamento para aquisição e mo-
dernização da frota de aviões agrícolas. RELATOR: 
Deputado CARLOS MELLES. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária e, 
no mérito, pela aprovação. Retirado de pauta. 38) PRO-
JETO DE LEI Nº 2.614/07 – Do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
industrializados (IPI) incidente sobre veículos adquiri-
dos por fiscais de administrações tributárias federal, 
estaduais, distrital e municipais, nas condições que 
estabelece”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO 
CUNHA. PARECER: pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária. Retirado de pauta. 
39) PROJETO DE LEI Nº 3.866/08 – Do Sr. Valdir Co-
latto – que “altera o art. 5º, da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: es-
tabelece que o pagamento do imposto de renda devi-
do pela pessoa jurídica deverá ser feito até o último 
dia útil do trimestre subsequente período de apuração. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: 
pela adequação financeira e orçamentária e, no méri-
to, pela rejeição. Retirado de pauta. 40) PROJETO DE 
LEI Nº 4.404-B/04 – Do Sr. Fernando de Fabinho – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral da Região de Feira de Santana”. RELATOR: De-
putado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária. Retirado 
de pauta. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze ho-
ras e quatro minutos, antes porém, convocando os 
senhores parlamentares para as seguintes reuniões: 
hoje, às 14 horas, Reunião Deliberativa da Subcomis-
são Permanente de Assuntos Municipais, na Sala da 
Presidência da Comissão; às 14h30, Reunião de Au-
diência Pública Conjunta com as comissões pertinen-
tes do Congresso Nacional, em atendimento ao dis-
posto no art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, com a presença do Presidente do Banco Central 
do Brasil, Ministro Henrique Meirelles, no Plenário nº 
2; no dia 2 de junho, terça-feira, às 14h30, Audiência 
Pública Conjunta com a Comissão de Seguridade So-
cial e Família, destinada a tratar do Projeto de Lei nº 
164/07, que propõe a obrigatoriedade para que a Va-
cina do HPV faça parte do calendário do SUS em todo 
o Brasil, para mulheres entre 9 e 26 anos, no Plenário 
nº 7; no dia 3 de junho, quarta-feira, às 9 horas, reu-
nião mensal com a Secretária da Receita Federal do 
Brasil, Senhora Lina Maria Vieira, e técnicos, destina-
da a discutir os dados divulgados da arrecadação de 
tributos de competência da União, referente ao mês 
de abril de 2009, na Sala da Presidência da Comissão; 
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e às 10 horas, Reunião Ordinária Deliberativa, no Ple-
nário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4). E, para 
constar, eu, _______________________, Marcelle R. 
Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. ________________________, 
Deputado Vignatti, Presidente. x – x – x – x – 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária, Re-
alizada em 27 de Maio de 2009.

Às dez horas e vinte oito minutos, do dia vinte e 
sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 9, 
do Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Silvio Torres. Registraram a pre-
sença os Senhores Deputados Silvio Torres – Presi-
dente; Rômulo Gouveia e Léo Vivas – Vice-Presidentes; 
Ademir Camilo, Aníbal Gomes, Carlos Willian, Devanir 
Ribeiro, Edson Aparecido, João Magalhães, Leo Al-
cântara, Márcio Reinaldo Moreira, Rodrigo Maia, So-
lange Almeida e Wellington Roberto – Titulares; Ale-
xandre Santos, Duarte Nogueira, Edinho Bez, Felipe 
Bornier, João Dado, José Carlos Vieira, Paulo Rocha 
e Vicentinho Alves – Suplentes. Não registraram a pre-
sença os Deputados Cândido Vaccarezza, Paulo Rat-
tes, Ronaldo Caiado, Simão Sessim, Sueli Vidigal e 
Vadão Gomes. Recebido expediente do Deputado Si-
mão Sessim comunicando da sua impossibilidade de 
participar da presente reunião em virtude de estar em 
audiência com o Ministro José Múcio. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos. ATA: Em seqüência, o 
Presidente colocou à apreciação a Ata da décima sé-
tima reunião, cuja leitura foi dispensada, a pedido do 
Deputado Leo Alcântara. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Nos termos 
do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o Presiden-
te informou que foram distribuídas listas dos expedien-
tes recebidos pela Comissão, no período de dezenove 
a vinte e seis de maio do corrente, dispensando, des-
ta forma, a leitura dos citados expedientes. Após o 
Presidente comunicar sobre a realização audiência 
pública, prevista para o próximo dia vinte e oito, quin-
ta-feira, destinada a discutir a proposta de Fiscalização 
e Controle nº 82, de 2009, do Deputado Leo Alcânta-
ra que pediu a palavra para solicitar o adiamento da 
citada audiência, devido a impossibilidade do Ministro 
em comparecer a reunião e por considerar sua parti-

cipação fundamental no evento. Ressaltou ainda que 
caso o Ministro não atenda os convites dessa Comis-
são, irá apresentar requerimento convocando o Minis-
tro. ORDEM DO DIA: 1) REQUERIMENTO Nº 152/09, 
dos Deputados Otavio Leite e Silvio Torres, que “Re-
quer que a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle solicite cópias das auditorias de fiscalização 
referente a projetos e contratos em andamento no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, através do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, junto ao Tribunal 
de Contas da União”. O Presidente passou a palavra 
ao autor do requerimento, Deputado Otávio Leite, que 
explicou sobre o objetivo do requerimento, que visa 
cumprir formalidades do Tribunal de Contas da União, 
para disponibilizar informações requeridas no proces-
so de Representação de sua autoria, impetrado na-
quela Corte de Contas. Não houve discussão. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado. 2) REQUERIMEN-
TO Nº 165/09, do Deputado Luiz Sérgio, que “Requer 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le solicite cópia de Processo junto à 3 ª Vara da Justi-
ça Federal/DF”. Com a palavra, o Deputado Devanir 
Ribeiro, em substituição ao autor da proposição, que 
defendeu a aprovação do requerimento. Não houve 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
3) REPRESENTAÇÃO Nº 33/08, do Instituto America-
no das Culturas Indígenas do Brasil, que “Apresenta 
denúncia contra o Programa Universidade para Todos 
– PROUNI e solicita ampla investigação dos fatos pu-
blicados em matéria do Jornal Correio Braziliense, na 
edição do dia 03 de agosto de 2008”. Relator: Depu-
tado Felipe Bornier. Relatório Prévio: pela implemen-
tação. O Presidente passou a palavra ao relator, De-
putado Felipe Bornier que defendeu a implementação 
da Representação. Não houve discussão. Em votação, 
o relatório prévio foi aprovado. 4) REPRESENTAÇÃO 
Nº 38/09, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias Urbanas do Estado do Pará, que “Apresenta de-
núncia de possíveis irregularidades administrativas na 
gestão das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 
– Eletronorte”. Relator: Deputado Márcio Reinaldo Mo-
reira. Relatório Prévio: pela Implementação. Retirado 
de pauta pelo relator. 5) REPRESENTAÇÃO Nº 21/07, 
do Conselho Municipal de Saúde – Igarapé-Miri/PA, 
que “Solicita fiscalizar denúncias de irregularidades na 
aplicação e desvio dos recursos públicos da União, 
destinados ao Sistema Municipal de Saúde, do muni-
cípio de Igarapé-Miri, PA”. Relator: Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira. Relatório Final: pelo arquivamento. 
Ao fazer uso da palavra, o Deputado Márcio Reinaldo 
Moreira, relator, proferiu a leitura do seu voto, pelo ar-
quivamento da matéria e encaminhamento de cópia 
do relatório ao autor da referida Representação. Não 
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houve discussão. Em votação, o relatório final foi apro-
vado. 6) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTRO-
LE Nº 77/09, da Deputada Sueli Vidigal, que “Propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le, com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), 
fiscalize todos os repasses de recursos, contratos, 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos con-
gêneres realizados entre o Governo Federal e o Aero-
porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo”. Relator: 
Deputado Simão Sessim. Relatório Prévio: pela imple-
mentação. O Deputado Márcio Reinaldo Moreira pro-
cedeu a leitura do relatório prévio em substituição ao 
relator. Não houve discussão. Em votação, o relatório 
prévio foi aprovado. Na sequência, o Deputado Ademir 
Camilo comunicou que estará apresentando convite 
para comparecerem à Comissão o Ministro do Estado 
do Planejamento, Deputado Paulo Bernardo e o Pre-
sidente do Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária – INCRA, Dr. Rolf Hackbart, para discutirem 
sobre a Reforma Agrária e os assentamentos da Fa-
zenda Morro Alto, localizada no município de Ibiaí-MG. 
7) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
43/08, do Deputado Dr. Pinotti, que “Propõe que a Co-
missão de Fiscalização e Controle realize ato de fis-
calização sobre as medidas adotadas pela Agência 
Nacional de Saúde para assegurar o ressarcimento 
dos Planos de Saúde às operadoras do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS)”. Relator: Deputado João Dado. 
Relatório Parcial, pela continuidade da implementação: 
a) conhecimento do teor do Acórdão 502/2009; b) so-
licitação ao TCU de cópias da apreciação final do Acór-
dão acima citado; c) manutenção da PFC, até atendi-
mento das providências deliberadas pelo TCU; e d) 
encaminhamento dos autos da PFC ao Ministério Pú-
blico Federal. O Presidente franqueou a palavra ao 
relator, Deputado João Dado, que ao proferir a leitura 
do seu voto, discorreu sobre as razões que justificam 
a continuidade da presente proposta e as providências 
solicitadas. Não houve discussão. Em votação, o rela-
tório parcial foi aprovado. 8) PROPOSTA DE FISCA-
LIZAÇÃO E CONTROLE Nº 70/09, do Deputado Ma-
noel Junior, que “Propõe que a Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle da Câmara dos Deputados 
realize, por intermédio do Tribunal de Contas da União 
– TCU, ato de fiscalização e controle para apurar se 
os repasses de recursos de royalties para estados e 
municípios efetuados pela Agência Nacional de Petró-
leo – ANP estão sendo realizados de acordo com a 
legislação vigente, tendo em vista que unidades da 
federação com as mesmas características vêm rece-
bendo valores diferentes”. Relator: Deputado João 
Dado. Relatório Prévio: pela implementação. O Depu-
tado João Dado, após leitura do seu voto, julgou opor-

tuno e conveniente a implementação da presente pro-
posta de fiscalização. Não houve discussão. Em vota-
ção, o relatório prévio foi aprovado. 9) PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 68/09, do Deputa-
do Dr. Pinotti, que “Propõe que a Comissão de Fisca-
lização e Controle realize ato de fiscalização e contro-
le em procedimentos e recursos federais destinados 
ao funcionamento e à manutenção das Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs)”. RELATOR: Deputado José 
Carlos Vieira. Relatório Prévio: pela implementação. O 
Deputado Ademir Camilo procedeu a leitura do relató-
rio em substituição ao relator. Não houve discussão. 
Em votação o relatório prévio foi aprovado. 10) RE-
PRESENTAÇÃO Nº 37/08, da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(ANFIP), que “Apresenta denúncia referente à ativida-
de de fiscalização do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, sobre a concessão de certificados 
para entidades filantrópicas”. Relator: Deputado Edson 
Aparecido. Relatório Prévio: pela implementação. Fez 
uso da palavra, o Deputado Edson Aparecido para 
proferir leitura do seu voto pela implementação da pro-
posição. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado o relatório prévio. 11) PROPOSTA DE FISCALI-
ZAÇÃO E CONTROLE Nº 67/09, do Deputado Dr. 
Pinotti, que “Propõe que a Comissão de Fiscalização 
e Controle realize ato de fiscalização em atos do Poder 
Executivo relativos aos recursos repassados a empre-
sas prestadoras de serviço a órgãos públicos federais”. 
Relator: Deputado Edson Aparecido. Relatório Prévio: 
pela implementação. O Deputado Edson Aparecido 
proferiu a leitura do seu voto pela implementação. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado o relatório 
prévio. 12) REPRESENTAÇÃO Nº 7/07, do José Rai-
mundo Pereira Filho, que “Solicita a instauração de 
procedimento de fiscalização na Prefeitura Municipal 
da Caxias – MA”. Relatora: Deputada Sueli Vidigal. 
Relatório Prévio: pela implementação: I – seja a peça 
recebida como representação; II – auditoria e/ou ins-
peção do TCU, de acordo com o plano de execução 
sugerido; III – solicitar ao TCU cópia dos resultados 
dos procedimentos realizados ou a realizar; IV – en-
caminhamento do resultado ao Legislativo Municipal 
e seu órgão de contas auxiliar; e V – notificar ao autor 
o resultado da apuração, e Legislativo Municipal do 
dever de fiscalizar. Retirado de pauta de ofício. EN-
CERRAMENTO: O Presidente encerrou os trabalhos 
às onze horas e vinte oito minutos, antes porém, con-
vocou os Deputados para reunião conjunta das Co-
missões Temáticas do Congresso Nacional, para ava-
liação do cumprimento dos objetivos e metas das po-
líticas monetária, creditícia e cambial, que será reali-
zada, na data de hoje, dia vinte e sete de maio, às 
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catorze horas e trinta minutos, no Plenário 02, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados; convocou também para 
reunião de audiência pública marcada para dia dois 
de junho do corrente, destinada obter “esclarecimentos 
sobre a aplicação dos recursos provenientes da co-
brança de pedágio na rodovia BR-040/MG/RJ, para 
constar, eu ______________________, Marcos Fi-
gueira de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Silvio Torres _________________________, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Nona Reunião de Audiência 
Pública, Realizada em 02 de Junho de 2009.

Às catorze horas e cinquenta cinco minutos do 
dia dois de junho de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle, no Ple-
nário 13, do Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Rômulo Gouveia, Vice-
Presidente. Registraram a presença os Senhores De-
putados Silvio Torres – Presidente; Rômulo Gouveia 
– Vice-Presidente; Edson Aparecido, João Magalhães, 
Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Rattes, Simão Sessim 
e Solange Almeida – Titulares; Duarte Nogueira, Edinho 
Bez, Felipe Bornier, João Dado, José Carlos Vieira, Luiz 
Sérgio, Paulo Rocha e Vicentinho Alves – Suplentes; 
Deputados Hugo Leal e Leandro Sampaio, como não 
membros. Não registraram a presença os Deputados 
Ademir Camilo, Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, 
Carlos Willian, Devanir Ribeiro, Leo Alcântara, Léo 
Vivas, Rodrigo Maia, Ronaldo Caiado, Sueli Vidigal, 
Vadão Gomes e Wellington Roberto. ABERTURA: O 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da 
reunião de Audiência Pública destinada a obter “escla-
recimentos sobre a aplicação dos recursos provenientes 
da cobrança de pedágio na rodovia BR-040/MG/RJ”, 
aprovada a requerimento de nº 154/2009, de autoria 
do Deputado Paulo Rattes. ORDEM DO DIA: Audiên-
cia Pública destinada a obter “esclarecimentos sobre 
a aplicação dos recursos provenientes da cobrança 
de pedágio na rodovia BR-040/MG/RJ”. Inicialmente, 
o Presidente convidou para compor a Mesa os convi-
dados Mário Rodrigues Júnior, Diretor do Colegiado da 
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), subs-
tituindo Bernardo Figueiredo, Diretor-Geral da ANTT; 
Francisco Giusepe Donato Martins, Diretor-Técnico da 
Secretaria de Fiscalização e Desestatização do Tribunal 
de Contas da União, representante do TCU e o Pedro 

Antônio Jonsson, Diretor-Presidente da Companhia 
de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio-(Concer). 
Antes de passar para a fase de exposições, o Presi-
dente comunicou que o Senhor Marcelo Cotrim Bor-
ges, Superintendente Regional do DNIT/RJ, por meio 
de ofício, dirigido à Comissão, declinou o convite para 
participar da presente reunião, por considerar que o 
DNIT não tem competência para tratar de assuntos 
ocorridos à época do extinto DNER, cujos direitos e 
obrigações foram passados para União. Em seguida, 
os Deputados Paulo Rattes, Leandro Sampaio e Rômu-
lo Gouveia protestaram quanto à ausência do Senhor 
Marcelo Cotrim Borges. Participando da discussão, o 
Deputado Alexandre Santos informou os Deputados so-
bre as razões que motivaram o Senhor Marcelo Cotrim 
Borges a declinar o convite. Prosseguindo a reunião, o 
Presidente passou a palavra, na ordem, aos Senhores 
Pedro Antônio Jonsson, Diretor-Presidente da Com-
panhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio 
(Concer); Mário Rodrigues Júnior, Diretor do Colegiado 
da ANTT, e por último ao Francisco Giusepe Donato 
Martins, Diretor-Técnico da Secretaria de Fiscalização 
e Desestatização do Tribunal de Contas da União. Par-
ticipou da apresentação, fazendo uso da palavra, o Se-
nhor Carlos Roberto Lopes de Araújo, consultor técnico 
da Concer. Findas as explanaçõess, iniciou os debates 
o Deputado Paulo Rattes, autor do requerimento que 
deu origem à presente Audiência. Ato Contínuo, obe-
decendo a ordem de inscrição, manifestaram-se com 
interpelações os Deputados Hugo Leal, José Carlos 
Vieira, Leandro Sampaio e o Simão Sessim que co-
municou que apresentará requerimento de audiência 
pública convidando a Agência Nacional dos Transporte 
Terrestre e o Tribunal de Contas da União para deba-
terem sobre um novo modelo de cobrança de pedá-
gio. Complementando a proposta do Deputado Simão 
Sessim, os Deputados Leandro Sampaio e Hugo Leal 
sugeriram que a citada audiência seja conjunta com a 
Comissão de Desenvolvimento Econômica, Indústria e 
Comércio e com a Comissão de Viação e Transporte. 
Na sequência, o Presidente registrou a presença do 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Para-
íba, o Senhor Antônio Nominando Diniz Filho. Neste 
momento, às dezesseis horas e cinquenta e dois minu-
tos assumiu a presidência o Deputado Simão Sessim. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente conce-
deu a palavra para respostas e considerações finais, na 
ordem, aos Senhores Pedro Antônio Jonsson e Mário 
Rodrigues Júnior. Atendendo o pedido do Deputado 
José Carlos Vieira, o Presidente solicitou aos convida-
dos encaminhar por escrito à Comissão respostas das 
perguntas que não foram respondidas, em virtude do 
encerramento da reunião, devido ao início da Ordem 
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do Dia, do Plenário. ENCERRAMENTO: Encerrado os 
questionamentos e as explicações pelos convidados, 
em virtude do início da Ordem do Dia, o Presidente 
agradeceu a participação de todos e encerrou a reu-
nião, às dezessete horas, antes porém, convocou os 
Deputados para a reunião deliberativa da Comissão, 
a ser realizada, quarta-feira, dois de junho do corren-
te, às dez horas, no Plenário 09, convocou ainda para 
reunião de audiência pública a ser realizada quinta-
feira, quatro de junho, às dez horas, destinada a obter 
“esclarecimentos sobre as negociações dos contratos 
firmados entre a Brasil Telecom e entidades filantrópicas 
que recebem contribuições através da conta telefônica, 
os quais correm risco de serem extintos após a aqui-
sição da empresa pela Oi-Telemar S.A”. O inteiro teor 
da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após 
serem decodificadas, farão parte deste documento. E, 
para constar, eu ________________, Marcos Figueira 
de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Silvio Torres __________________, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.xxxxxxx

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 12ª Reunião Ordinária Deliberativa, 
Realizada em 20 de maio de 2009.

Às quinze horas e dezesseis minutos do dia vinte 
de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Legislação Participativa, no Plenário 3 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Roberto Britto – Presidente; Eliene Lima – 
Vice-Presidente; Emilia Fernandes, Francisco Praciano, 
Janete Rocha Pietá, José Carlos Vieira, Jurandil Juarez, 
Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Setim e Pedro Wilson – 
Titulares; Nazareno Fonteles – Suplente. Deixaram de 
comparecer os Deputados Dr. Talmir, Eduardo Amorim, 
Iran Barbosa, Luiza Erundina, Sebastião Bala Rocha e 
Vadão Gomes. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as atas da 10ª Reunião Ordinária 
Deliberativa e da 11ª Reunião Extraordinária de Eleição 
para os cargos de Presidente e de Primeiro Vice-Presi-
dente, realizadas no dia 13 de maio de 2009. Por terem 
sido distribuídas cópias, foi dispensada a leitura das atas, 
por solicitação do Deputado Eliene Lima e não havendo 
quem quisesse discuti-las ou a elas sugerir alterações, 
em votação, as atas foram aprovadas por unanimi-
dade. EXPEDIENTE: Antes de passar à ordem do dia, 
o Presidente informou as designações de relatoria efe-
tuadas hoje, conforme cópias distribuídas aos senho-
res membros. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 

1 – REQUERIMENTO Nº 60/09 – dos Srs. Leonardo 
Monteiro e Jurandil Juarez – que “requer a realização 
de Diligência da Comissão de Legislação Participativa 
em conjunto com a Comissão de Viação e Transporte 
para discussão sobre a retomada da construção da 
ponte sobre o Rio Manhuaçu – BR 259”. O Deputado 
Jurandil Juarez procedeu à leitura e ao encaminhamen-
to do requerimento. Em votação, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 2 – REQUERIMENTO 
Nº 61/09 – Do Sr. Pedro Wilson e outros – que “requer 
o apoio da Comissão de Legislação Participativa para a 
realização do III Seminário de Desenvolvimento Susten-
tável na Bacia do Alto Tocantins. O Deputado Francisco 
Praciano procedeu à leitura e ao encaminhamento do 
requerimento. Em votação, o requerimento foi aprova-
do por unanimidade. B – Sugestões: 3 – SUGESTÃO 
Nº 103/05 – Do Centro de Teatro do Oprimido do Rio 
de Janeiro – que “estende às empregadas domésticas 
o FGTS e determina outras providências”. (Apensado: 
SUG 104/2008) RELATOR: Deputado JURANDIL JU-
AREZ. PARECER: pela aprovação parcial desta, e da 
SUG 104/2008 CLP, apensada, nos termos do Projeto 
de Lei anexo. O Deputado Jurandil Juarez procedeu 
à leitura do parecer. Em seguida, usou a palavra, por 
cinco minutos, nos termos do § 1º do Artigo 7º do Re-
gulamento Interno da CLP, o Senhor Mário Avelino, 
Presidente do Instituto FGTS Fácil, entidade autora da 
Sugestão nº 104/2008, apensada. Discutiu a matéria o 
Deputado José Carlos Vieira. Em razão das sugestões 
apresentadas pelo representante do Instituto FGTS Fá-
cil, o Relator solicitou, nos termos do Inciso XI do Artigo 
57 do Regimento Interno, prazo até a reunião seguinte 
para a redação do novo texto. Retirada de pauta pelo 
Relator. O Deputado Jurandil Juarez, atendendo a pe-
dido da entidade autora, requereu a retirada de pauta 
da Sugestão 128/209. Em votação, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 4 – SUGESTÃO Nº 128/09 
– Do SINDICATO DOS TRABALHADORES PROMO-
TORES, REPOSITORES E DEMONSTRADORES DE 
MERCHANDISING DO ESTADO DE SÃO PAULO – que 
“sugere a regulamentação da atividade de Promotores 
e Demonstradores de Vendas”. RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação, nos 
termos do Projeto de Lei que apresenta. Retirada de 
pauta pelo Relator. Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente, Deputado Roberto Britto, encerrou a sessão, às 
dezesseis horas e dez minutos, antes convocando os 
Senhores Deputados Membros da Comissão de Legis-
lação Participativa para Reunião Ordinária de Audiência 
Pública para “debater com os Vereadores as Políticas 
Públicas para os Municípios brasileiros”, a realizar-se 
quarta-feira, dia 27 de maio, das 14 horas, neste Ple-
nário. E, para constar, eu ______________________, 
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Sônia Hypolito, lavrei a presente ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Roberto Britto ______________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar seu arquivo documental.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Deliberativa Ordinária, 
Realizada em 20 de maio de 2009. 

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia vin-
te de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
Anexo II, Plenário 2, da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência alternado dos Deputados Marcos Montes, 
Vice-Presidente, e Roberto Rocha, Presidente. Regis-
traram presença os Senhores Deputados Roberto Ro-
cha – Presidente; Marcos Montes, Jurandy Loureiro e 
Leonardo Monteiro – Vice-Presidentes; Antônio Roberto, 
Edson Duarte, Gervásio Silva, Jorge Khoury, Luciano 
Pizzatto, Paulo Piau, Rebecca Garcia e Sarney Filho 
– Titulares; Antonio Feijão, Cezar Silvestri, Fernando 
Gabeira, Fernando Marroni, Germano Bonow, Moreira 
Mendes, Paulo Teixeira e Valdir Colatto – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados André de Pau-
la, Brizola Neto, Marina Maggessi, Mário de Oliveira e 
Zé Geraldo. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as Atas da 9ª Reunião Delibera-
tiva Ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2009 e 
10ª Reunião de Audiência Pública Ordinária, realizada 
no dia 14 de maio de 2009. A leitura foi dispensada a 
pedido do Deputado Luciano Pizzatto. Em votação, as 
Atas foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
249/09 – Do Sr. Roberto Rocha – que “requer a realiza-
ção de reunião no Vale do Mearim, no Maranhão, para 
discutir estratégia de prevenção a novas enchentes”. 
O DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO SUBSCREVEU 
O REQUERIMENTO E ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. 
APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 250/09 – Do Sr. 
Paulo Teixeira e outros – que “requer o apoio da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvilmento Sustentável 
para a realização do III Seminário de Desenvolvimento 
Sustentável na Bacia do Alto Tocantins promovida pela 
Ecodata nos dias 18 e 19 de junho”. O DEPUTADO GER-
VÁSIO SILVA SUBSCREVEU O REQUERIMENTO E 
ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO. O Deputado 
Roberto Rocha, Presidente, assumiu a presidência dos 

trabalhos. B – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: 3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 616/08 – Do Sr. Fernando Chucre – que “susta a 
aplicação do art. 3º, inciso IX, alínea “a”, da Resolução 
nº 303, de 20 de março de 2002, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – Conama”. RELATOR: Deputado 
LUCIANO PIZZATTO. PARECER: pela aprovação. Vis-
ta ao Deputado Leonardo Monteiro, em 29/04/2009. 
DISCUTIRAM A MATÉRIA OS DEPUTADOS EDSON 
DUARTE (PV-BA) E GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC). 
Anunciado o resultado da votação, o Deputado Edson 
Duarte requereu a verificação. A seguir, o presidente 
procedeu a chamada nominal para votação. Votaram 
sim sete Deputados, os Senhores Gervásio Silva, Lu-
ciano Pizzatto, Marcos Montes, Roberto Rocha, Valdir 
Colatto, Cézar Silvestre e Moreira Mendes. Votaram 
não, dois Deputados, os Senhores Leonardo Monteiro 
e Edson Duarte. Verificada a ausência de quorum para 
deliberar, o Presidente convidou os Senhores Deputa-
dos para a Reunião Deliberativa Ordinária a realizar-se 
no próximo dia 27/05, quarta-feira, às 10h, no Plenário 
de nº 2. Informou, também, que a Comissão está ulti-
mando uma pauta bastante diversificada de eventos em 
comemoração à Semana do Meio Ambiente, a serem 
realizados durante o mês de junho, com o apoio de ou-
tros Órgãos desta Casa, do Senado Federal, do Poder 
Executivo e da sociedade civil organizada. O Presidente 
observou que entre os eventos haverá Sessão Solene, 
audiências públicas; l ançamento do programa e-De-
mocracia – comunidade mudança do clima; lançamento 
do blog da Comissão; assinatura do Termo de Adesão 
à A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública, 
lançamento de publicações e de cd, com a legislação 
ambiental, distribuição de mudas de várias espécias 
de árvores, assinatura de convênios e exposições di-
versas. Não podendo dar prosseguimento à reunião 
por falta de quorum, o Presidente declarou encerrada 
a reunião às onze horas e cinco minutos. E, para cons-
tar, eu ______________________, Aurenilton Araruna 
de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Roberto Rocha ______________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.xxxxxxxxxxx

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 12ª Reunião de Audiência Pública Or-
dinária, Realizada em 2 de junho de 2009. 

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia dois de junho de dois mil e nove, no plenário 
sete do Anexo dois da Câmara dos Deputados, reu-
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niu-se em audiência pública ordinária a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a 
presidência do Deputado Roberto Rocha, Presidente, 
com a finalidade de colher esclarecimentos sobre as 
“Consequências da crise financeira internacional no 
setor de reciclagem do país”, tema do Requerimento 
nº 232/2009, de autoria do Deputado Fernando Ga-
beira e subscrito pelos Deputados Luciano Pizzatto 
e Sarney Filho. Registraram presença dos Senhores 
Deputados Roberto Rocha – Presidente; Jorge Khou-
ry, Luciano Pizzatto e Rebecca Garcia – Titulares; 
Fernando Gabeira, Homero Pereira, Paulo Teixeira, 
Wandenkolk Gonçalves e Zezéu Ribeiro – Suplentes. 
Compareceu como não membro o Deputado Leonardo 
Quintão. Deixaram de comparecer os Deputados André 
de Paula, Antônio Roberto, Edson Duarte, Gervásio 
Silva, Givaldo Carimbão, Jurandy Loureiro, Leonardo 
Monteiro, Marcos Montes, Marina Maggessi, Mário 
de Oliveira, Paulo Piau, Sarney Filho e Zé Geraldo. 
Justificaram suas ausências o Deputado Antonio Ro-
berto e a Deputada Marina Maggessi. O Senhor Pre-
sidente, Deputado Roberto Rocha, declarou abertos 
os trabalhos e convidou a tomar assento à mesa dos 
trabalhos os seguintes expositores: Silvano Silvério da 
Costa, Diretor do Departamento de Ambiente Urbano 
do Ministério do Meio Ambiente, representante do Mi-
nistro Carlos Minc; Luiz Henrique da Silva, da Equipe 
de Articulação do MNCR – Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis de Belo Horizon-
te, representante do Senhor Roberto Laureano, Co-
ordenador do Movimento no Estado de São Paulo; 
Mario Dias, Coordenador do Grupo de Trabalho sobre 
Questões Tributárias da Abal – Associação Brasileira 
do Alumínio (São Paulo-SP); Maria Cristina Yuan, Su-
perintentende do IBS – Instituto Brasileiro de Siderur-
gia, representante do Senhor Rudolf Buhler, Diretor-
Técnico do órgão; Osmar Marchioni, Subcoordenador 
da Comissão de Reciclagem da Abal – Associação 
Brasileira do Alumínio (São Paulo-SP), representante 
do Senhor Henio de Bicola, Coordenador do órgão; e 
André Vilhena, Diretor-Executivo do Cempre – Com-
promisso Empresarial de Reciclagem (São Paulo-SP). 
O Senhor Presidente teceu comentários acerca dos 
objetivos da reunião, cientificou os expositores sobre 
os procedimentos regimentais e concedeu a palavra 
aos dois primeiros palestrantes, Senhores Silvano Sil-
vério da Costa e Luiz Henrique da Silva. Findas essas 
exposições, o Senhor Presidente passou a presidência 
dos trabalhos ao Senhor Deputado Luciano Pizzat-
to, que concedeu a palavra aos demais palestrantes. 
Encerradas as exposições, o Presidente, Deputado 
Luciano Pizzatto, deu início aos debates, oportuni-
dade em que arguíram os palestrantes os Senhores 

Deputados Fernando Gabeira, autor do requerimen-
to para a realização do evento, e Leonardo Quintão. 
Encerrados os debates, o Presidente, Deputado Lu-
ciano Pizzatto, concedeu a palavra aos expositores 
para responderem às indagações dos parlamentares, 
bem como para suas considerações finais. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, Deputado Lu-
ciano Pizzatto, agradeceu a presença dos parlamen-
tares, expositores e demais participantes e encerrou 
a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos. 
E, para constar, eu, _________________________, 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a 
presente Ata, cujo conjunto do arquivo de áudio pas-
sa a integrá-la, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Roberto 
Rocha, ________________________ e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião, Realizada em 27 de Maio 
de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Alexandre Silveira. A lista de presença re-
gistrou o comparecimento dos Deputados Alexandre 
Silveira – Presidente; Raul Jungmann, Laerte Bessa e 
William Woo – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, 
Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Capitão Assu-
mção, Domingos Dutra, Enio Bacci, Fernando Marroni, 
Francisco Tenorio, João Campos, Major Fábio e Perpé-
tua Almeida – Titulares; Elizeu Aguiar, Glauber Braga, 
Guilherme Campos, Hugo Leal, Janete Rocha Pietá, 
Lincoln Portela, Marcelo Melo, Paulo Rubem Santiago e 
Pompeo de Mattos – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Jorginho Maluly, como não-membro. Dei-
xaram de registrar presença os Deputados Fernando 
Melo e Neilton Mulim. Justificou a ausência a Deputa-
da Marina Maggessi. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação a Ata da 14ª Reunião, cuja 
leitura foi dispensada a pedido do Deputado Laerte 
Bessa. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO 
DIA: PROJETO DE LEI Nº 4.202/08 – Da Comissão 
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investi-
gar a realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com 
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destaque para a superlotação dos presídios, custos 
sociais e econômicos desses estabelecimentos, a per-
manência de encarcerados que já cumpriram pena, a 
violência dentro das instituições do sistema carcerário, 
a corrupção, o crime organizado e suas ramificações 
nos presídios e buscar soluções para o efetivo cum-
primento da Lei de Execuções Penais. – que “Altera os 
arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 75, 77, 81, 82 e 103, 
e acrescenta os arts. 30-A, 205 e o Capítulo VIII ao 
Título IV da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que 
institui a Lei de Execução Penal”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados 
João Campos e Laerte Bessa, em 20/5/09. Lido em 
reunião anterior e submetido a discussão e votação, 
o parecer foi aprovado. Ato contínuo, foi submetido a 
votação requerimento do Deputado Antonio Carlos Bis-
caia para retirada de pauta do PL nº nº4.209/08, sendo 
aprovado, contra o voto do Deputado Laerte Bessa. 
Na sequência, mediante aprovação de requerimentos 
dos Deputados Laerte Bessa, Capitão Assumção e 
Alexandre Silveira foram retirados de pauta, respec-
tivamente, os PLs nos 4.437/08, 4.340/08 e 2.825/03. 
PROJETO DE LEI Nº 3.672/08 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “Acrescenta § 2º-B ao art. 5°, da Lei n° 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo 
isenções de procedimentos e taxas arma de fogo de 
cano longo de alma raiada, calibre igual ou inferior 
a .22, e de alma lisa”. RELATOR: Deputado HUGO 
LEAL. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia e 
João Campos, em 20/5/09. Lido o parecer em reunião 
anterior e submetido a discussão, manifestaram-se os 
Deputados Antonio Carlos Biscaia, Domingos Dutra, 
Laerte Bessa, Pompeo de Mattos, Perpétua Almeida, 
Guilherme Campos e Raul Jungmann. Encerrada a 
discussão, encaminharam voto favorável os Deputados 
William Woo e Pompeo de Mattos; e voto contrário os 
Deputados Antonio Carlos Biscaia e Raul Jungmann. 
Ato contínuo, como relator do projeto, o Deputado 
Hugo Leal defendeu o parecer. Submetido a votação 
e havendo dúvidas quanto ao resultado, o Deputado 
Pompeo de Mattos requereu verificação de votação, 
sendo apoiado pelo Deputado Laerte Bessa. Proce-
dida a chamada nominal, votaram sim os Deputados 
Laerte Bessa, João Campos, William Woo, Capitão 
Assumção, Francisco Tenório, Hugo Leal, Pompeo de 
Mattos e Guilherme Campos; votaram não os Deputa-
dos Antonio Carlos Biscaia, Domingos Dutra, Fernando 
Marroni, Perpétua Almeida, Alexandre Silveira, Bispo 
Gê Tenuta, Raul Jungmann e Janete Rocha Pietá. 
Constatado o empate, prevaleceu, conforme determi-
na o § 2º do art. 56, do Regimento Interno, o voto do 

relator, restando aprovado o parecer. Na sequência, o 
Presidente submeteu ao Plenário requerimento do De-
putado William Woo e outros para inclusão extrapauta 
do REQUERIMENTO Nº 144/09 – Do Sr. William Woo 
– que “Requer o deslocamento do representante da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado na visita à República Popular da China”. 
Encaminhado pelo autor e procedida a chamada no-
minal, votaram a favor da inclusão os Deputados An-
tonio Carlos Biscaia, Laerte Bessa, Alexandre Silveira, 
Bispo Gê Tenuta, João Campos, William Woo, Capi-
tão Assumção, Hugo Leal, Guilherme Campos, Paulo 
Rubem Santiago e Elizeu Aguiar. Aprovada a inclusão 
extrapauta, passou-se à deliberação do requerimento, 
tendo o autor acrescentado que a viagem se daria sem 
ônus para a Casa. Após manifestação dos Deputados 
Hugo Leal, João Campos, Pompeo de Mattos e Antonio 
Carlos Biscaia, o requerimento foi submetido a votação, 
sendo aprovado. Dando prosseguimento, o Presidente 
submeteu ao Plenário requerimento do Deputado Raul 
Jungmann, com o devido apoiamento, para inclusão 
extrapauta do REQUERIMENTO Nº 145/09 – Do Sr. 
Raul Jungmann – que “Requer a realização de audiên-
cia pública para debater sobre a atuação de membros 
de grupos terroristas no território brasileiro”. O autor, 
ao encaminhar a inclusão extrapauta, argumentou 
que a urgência decorre de notícias veiculadas sobre 
a detenção de um suposto membro da Al Qaeda no 
Brasil e da necessidade de debater, além deste caso 
específico, as condições que o País tem de fazer face 
a tais ocorrências e a legislação sobre o combate ao 
terrorismo. Procedida a chamada nominal, o requeri-
mento foi aprovado por unanimidade com os votos dos 
Deputados Antonio Carlos Biscaia, Domingos Dutra, 
Laerte Bessa, Alexandre Silveira, Bispo Gê Tenuta, 
João Campos, William Woo, Capitão Assumçao, Raul 
Jungmann, Hugo Leal, Pompeo de Mattos, Guilher-
me Campos e Paulo Rubem Santiago. Ato contínuo, 
passou-se à deliberação do Requerimento nº 145/09. 
O autor, relembrando que o tema já fora objeto de es-
tudo pela Comissão, quando da realização de audiên-
cia pública em 2007, defendeu o estudo da legislação 
pertinente. Manifestou-se, ainda, o Deputado Domingos 
Dutra. Em votação, o requerimento foi aprovado. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.535/08 – Do Sr. Walter Ihoshi – que 
“Acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do ANTONIO CARLOS BISCAIA. Lido o parecer pelo 
relator, o Deputado Guilherme Campos solicitou vista, 
que lhe foi concedida. PROJETO DE LEI Nº 4.681/09 
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– Do Sr. Capitão Assumção – que “Altera o Decreto-
Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, acrescentando o art. 
11-A, prevendo o afastamento para acompanhar côn-
juge para os policiais militares e bombeiros militares”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Fernando Marroni, em 
20/5/09. Tendo sido lido em reunião anterior, o pare-
cer foi submetido a discussão e votação e aprovado. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas 
e doze minutos, antes porém, convocou reunião para 
o dia três de junho, para deliberar sobre proposições 
constantes em pauta a ser divulgada. E, para constar, 
eu _______________, Kátia da Consolação dos San-
tos Viana, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Alexandre Silveira ______________________, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 14ª Reunião (Ordinária), Realizada em 
27 de Maio de 2009

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e sete 
de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência da Deputada Manuela D’Ávila – 
Vice-Presidente. Compareceram os Deputados Sa-
bino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes – 
Vice-Presidente, Andréia Zito, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete 
Pereira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz 
Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Mon-
ti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto San-
tiago, Thelma de Oliveira, Vanessa Grazziotin, Vicen-
tinho e Wilson Braga – titulares; e Armando Abílio, 
Edinho Bez, Eduardo Barbosa, Emilia Fernandes, 
Gladson Cameli, José Carlos Aleluia, Marcio Junquei-
ra, Maria Helena, Osvaldo Reis e Sebastião Bala 
Rocha – suplentes. Compareceram também os De-
putados Emanuel Fernandes, Manato, Alice Portugal 
e Tonha Magalhães. O Deputado Pedro Henry apre-
sentou justificativa a esta reunião. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, a Sra. Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em votação as Atas 
da 12ª e 13ª reuniões. Dispensadas de leitura, as atas 
foram aprovadas sem observações. Feito isso, anun-
ciou o tempo de dez minutos para apresentação de 
requerimentos de procedimentos e passou à apre-
ciação das matérias constantes da pauta. ORDEM 

DO DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 239/09 – Do Sr. 
Eudes Xavier – que “requer a realização de Seminá-
rio para debater o tema “O Empreendedor Individual 
como Política Nacional de Inclusão e Formalização”. 
Durante a discussão, o Deputado Fernando Nasci-
mento encaminhou à mesa relatório sobre a confe-
rência realizada, em Recife, para debater “Os Impac-
tos da Crise Econômico-financeira no Estado de Per-
nambuco” e registrou a presença de representantes 
de várias entidades e de personalidades públicas que 
estiveram no evento. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 2) – REQUERIMENTO Nº 240/09 – Do Sr. 
Roberto Santiago – que “requer a realização de Au-
diência Pública para debater o PL nº 1.872/07 – que 
acrescenta dispositivo à Lei nº 6.530/78, a fim de dis-
por sobre o corretor de imóveis associado”. Retirado 
de tramitação a requerimento do autor. 3) – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.566/08 – Da Comissão de Legislação 
Participativa – (SUG 71/2007) – que “altera disposi-
tivos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação, com emen-
da. Discutiu a matéria o Deputado Paulo Rocha. Re-
tirado de pauta. O Deputado Vicentinho, no uso da 
palavra, registrou a presença do Vereador de Santa 
Cruz do Rio Pardo, o Sr. Souza Neto, e o Deputado 
Eudes Xavier, dos trabalhadores oleiros de Altamira, 
no Pará. Dando continuidade aos trabalhos, a Sra. 
Presidente anunciou o término do tempo para apre-
sentação de requerimentos de procedimentos e pas-
sou a direção dos trabalhos ao Presidente Sabino 
Castelo Branco. 4) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 274/08 – Do Sr. Ricardo Barros – que 
“cria o Seguro Obrigatório para Direitos Trabalhistas”. 
Relator: Deputado Edgar Moury. Parecer: pela rejei-
ção. O Deputado Edgar Moury apresentou requeri-
mento de retirada de pauta deste item. Colocado em 
votação, o requerimento foi aprovado. Retirado de 
pauta. 5) – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.139/08 – Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e outros 
– que “susta os efeitos do artigo 74-A da Portaria In-
terministerial Nº 127, de 30 de maio de 2008, acres-
cido pela Portaria Interministerial Nº 165, de 20 de 
junho de 2008, que dispõe sobre a Comissão Gesto-
ra do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse, de que trata o § 1º, do art. 13, do De-
creto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Jovair Arantes. Pa-
recer: pela rejeição. O Deputado Roberto Santiago 
apresentou requerimento de retirada de pauta deste 
item. Em votação, o requerimento foi aprovado. Reti-
rado de pauta. 6) – PROJETO DE LEI Nº 5.421/05 
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– Do Sr. Eduardo Valverde – que “altera os art. 22 e 
23 da Lei nº 8.666, de 1993, instituindo o pregão ele-
trônico nas licitações da Administração Pública Fe-
deral” (apensados: PLs 1.662/207, 1.661/07, 4.027/08 
e 4.647/09). Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: 
pela aprovação deste e pela rejeição dos PLs nºs 
1.661/07, 1.662/07, 4.027/08 e 4.647/09, apensados. 
O Deputado Milton Monti apresentou requerimento 
de retirada de pauta deste item. Colocado em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. Retirado de pauta. 
O Deputado Mauro Nazif apresentou requerimento 
de inversão de pauta para os Projetos de Lei nº 
3.734/08 e 965/07. Colocado em votação, o requeri-
mento foi aprovado. 7) – PROJETO DE LEI Nº 3.734/08 
– Do Sr. Ribamar Alves – que “altera a Lei nº 3.999, 
de 15 de dezembro de 1961, que altera o salário-
mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas”. Relator: 
Deputado Mauro Nazif. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. A Deputada Gorete Pereira, que pedira 
vista, apresentou manifestação oral ao projeto. Os 
Deputados Efraim Filho, Márcio Junqueira e Paulo 
Pereira da Silva, que também solicitaram vista con-
junta, devolveram o projeto sem manifestação. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Eudes Xavier, Jorgi-
nho Maluly, Armando Abílio, Fernando Nascimento, 
Manato, Thelma de Oliveira, Vanessa Grazziotin, Pau-
lo Pereira da Silva e Alice Portugal. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer reformulado do 
relator, que acatou sugestão da Deputada Gorete 
Pereira. O Deputado Mauro Nazif solicitou ao Presi-
dente assento à mesa e, no uso da palavra, fez as 
considerações finais relativas ao projeto. 8) – PRO-
JETO DE LEI Nº 965/07 – Do Sr. Marcos Antônio – 
que “regulamenta as profissões de garçom e maitre 
e estabelece as condições de trabalho” (apensados: 
PLs 1.408/07, 2.569/07 e 4.303/08). Relator: Depu-
tado Eudes Xavier. Parecer: pela rejeição deste e pela 
aprovação dos PLs nºs 1.408/07, 2.569/07 e 4.303/08, 
apensados, com substitutivo (lido pela Deputada Go-
rete Pereira). Em votação, foi aprovado unanimemen-
te o parecer do relator. O Deputado Fernando Nasci-
mento apresentou requerimento de inversão de pau-
ta para os Projetos de Lei nºs 4.385/08 e 1.385/07. 
Colocado em votação, o requerimento foi aprovado. 
9) – PROJETO DE LEI Nº 4.385-A/08 – Do Poder 
Executivo – que “autoriza o Poder Executivo a doar 
área para a instalação da Embaixada da Delegação 
Especial Palestina e dá outras providências”. Relato-
ra: Deputada Emília Fernandes. Parecer: pela apro-
vação. Os Deputados José Carlos Aleluia e Paulo 
Rocha, que pediram vista, devolveram o projeto sem 
manifestação. Em votação, foi aprovado unanimemen-
te o parecer da relatora. O Sr. Presidente convidou o 

Deputado Sérgio Moraes, Vice-Presidente, para tomar 
assento à mesa. 10) – PROJETO DE LEI Nº 1.385/07 
– Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a regula-
mentação da Profissão de Babá”. Relator: Deputado 
Vicentinho. Parecer: pela aprovação, com substitutivo 
(lido pelo Deputado Paulo Rocha). Concedida vista 
ao Deputado Paulo Rocha. 11) – PROJETO DE LEI 
Nº 2.932/08 – Do Senado Federal – que “acrescenta 
dispositivos ao art. 392 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a extensão 
da licença-maternidade, nos casos em que especifi-
ca; acrescenta o art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras providências”. Relator: De-
putado Eduardo Barbosa. Parecer: pela aprovação. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer 
do relator. 12) – PROJETO DE LEI Nº 3.844-A/04 – 
Do Sr. Max Rosenmann – que “define o ato de enfer-
magem”. Relatora: Deputada Vanessa Grazziotin. 
Parecer: pela rejeição (lido pela Deputada Manuela 
D’Ávila). Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer da relatora. 13) – PROJETO DE LEI Nº 65-
A/07 – Da Sra. Perpétua Almeida – que “dispõe sobre 
a suspensão dos serviços de tratamento e de abas-
tecimento d’ água, bem como do fornecimento de 
energia elétrica para unidades residenciais” (apensa-
dos: PLs 246/07, 1.058/07, 1.875/07, 2.361/07, 
2.749/08 e 2.750/08). Relatora: Deputada Vanessa 
Grazziotin. Parecer: pela aprovação deste e dos PLs 
nºs 246/07, 1.058/07, 1.875/07, 2.361/07, 2.749/08 e 
2.750/08, apensados, com substitutivo (lido pela De-
putada Manuela D’Ávila). Concedida vista ao Depu-
tado Fernando Nascimento. 14) – PROJETO DE LEI 
Nº 1.005/07 – Da Sra. Manuela D’Ávila – que “acres-
centa dispositivos à Lei nº 6.615, de 16 de dezembro 
de 1978, para dispor sobre a identidade profissional 
de Radialistas” (apensado: PL nº 1.467/07). Relator: 
Deputado Vinícius Carvalho. Parecer: pela rejeição 
deste e do PL nº 1.467/07, apensado (lido pelo De-
putado Eudes Xavier). Discutiu a matéria a Deputada 
Manuela D’Ávila. Em votação, foi aprovado o parecer 
do relator, contra o voto da Deputada Manuela D’Ávila. 
15) – PROJETO DE LEI Nº 1.033-A/07 – Do Sr. Edu-
ardo da Fonte – que “assegura a ampla defesa e o 
contraditório, em processo administrativo, ao consu-
midor de serviços de energia elétrica”. Relator: De-
putado Edgar Moury. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo (lido pelo Deputado Eudes Xavier). Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 16) – PROJETO DE LEI Nº 1.226/07 – Do Sr. 
Eduardo Gomes – que “regulamenta o exercício do 
Profissional de Marketing, e dá outras providências” 
(apensado: PL nº 1.944/07). Relator: Deputado Filipe 
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Pereira. Parecer: pela rejeição deste e pela aprovação 
do PL nº 1.944/07, apensado, com substitutivo. O 
Deputado Filipe Pereira apresentou requerimento de 
retirada de pauta deste item. Colocado em votação, 
o requerimento foi aprovado. Retirado de pauta. 17) 
– PROJETO DE LEI Nº 2.051/07 – Do Sr. Márcio 
França – que “dispõe sobre a remuneração relativa 
ao recebimento dos tributos federais, estaduais e 
municipais e tarifação de outros serviços pelas per-
missionárias lotéricas e dá outras providências”. Re-
lator: Deputado Edgar Moury. Parecer: pela rejeição. 
O Deputado Márcio França apresentou requerimento 
de retirada de pauta deste item. Colocado em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. Retirado de pauta. 
18) – PROJETO DE LEI Nº 2.355/07 – Do Sr. Ema-
nuel Fernandes – que “prevê mecanismo de acom-
panhamento e controle social da execução de obras 
e serviços públicos e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação, 
com substitutivo. O Deputado Roberto Santiago apre-
sentou requerimento de retirada de pauta deste item. 
Colocado em votação, o requerimento foi aprovado. 
Retirado de pauta. 19) – PROJETO DE LEI Nº 2.818/08 
– Do Sr. Renato Molling – que “concede às empresas 
de saneamento básico isenção do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nas 
condições que menciona”. Relator: Deputado Filipe 
Pereira. Parecer: pela aprovação. Discutiu a matéria 
o Deputado Paulo Rocha. Retirado de pauta. 20) – 
PROJETO DE LEI Nº 3.218-A/08 – Do Sr. Fernando 
Lopes – que “isenta do pagamento de foro as entida-
des de desportos terrestres que utilizarem regular-
mente terrenos de marinha e seus acrescidos ou 
outros da União e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Edinho Bez. Parecer: pela aprovação (lido 
pelo Deputado Fernando Nascimento). Concedida 
vista ao Deputado Fernando Nascimento. 21) – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.449/08 – dos Srs. Rodrigo Rollem-
berg e Luiza Erundina – que “institui a Política Nacio-
nal de Tecnologia Social, cria o PROTECSOL – Pro-
grama de Tecnologia Social e dá outras providências”. 
Relatora: Deputada Manuela D’Ávila. Parecer: pela 
aprovação, com emenda. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer da relatora. 22) – PROJETO 
DE LEI Nº 3.507/08 – Do Sr. Tarcísio Zimmermann 
– que “dispõe sobre a fixação de limites máximos para 
os valores das anuidades, multas, taxas e emolumen-
tos devidos às entidades de fiscalização do exercício 
de profissões regulamentadas e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Eudes Xavier. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de pauta. 23) – PROJETO DE 
LEI Nº 4.028-A/08 – Da Sra. Rita Camata – 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 9 de 
setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Ci-
dadã, destinado à prorrogação da licença-maternida-
de mediante concessão de incentivo fiscal, para am-
pliar a licença paternidade para os casos menciona-
dos”. Relator: Deputado Eduardo Barbosa. Parecer: 
pela aprovação. Concedida vista conjunta às Depu-
tadas Manuela D’Ávila e Gorete Pereira. O Deputado 
Paulo Rocha apresentou requerimento para inclusão 
na pauta do Projeto de Lei nº 1.934/07 – Do Sr. Van-
denkolk Gonçalves – que “dispõe sobre o exercício 
da profissão de Oleiro ou Ceramista”, apoiado pelos 
Deputados Armando Abílio, Gladson Cameli, Rober-
to Santiago, Eudes Xavier, Emília Fernandes, Fer-
nando Nascimento, Mauro Nazif e Vicentinho. Colo-
cado em votação, o requerimento foi aprovado. O Sr. 
Presidente, antes de submeter o projeto à apreciação, 
designou como relator do projeto o Deputado Paulo 
Rocha. 25) – PROJETO DE LEI Nº 1.934/07 – Do Sr. 
Vandenkolk Gonçalves – que “dispõe sobre o exercí-
cio da profissão de Oleiro ou Ceramista”. Relator: 
Deputado Paulo Rocha. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Em votação, foi aprovado unanimemente 
o parecer do relator. Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente, às onze horas e cinquenta e seis mi-
nutos, declarou encerrados os trabalhos e, para cons-
tar, eu, _________________________, Ruy Omar 
Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Pre-
sidente __________________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comis-
são.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Ordinária, Realizada em 
27 de Maio de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta e três minutos do 
dia vinte e sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Afonso Hamm – Presidente; 
Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo e Otavio Leite – 
Vice-Presidentes; Arnon Bezerra, Carlos Brandão, 
Carlos Eduardo Cadoca, Edinho Bez, Jackson Bar-
reto, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto, José Airton Ci-
rilo, Lupércio Ramos e Valadares Filho – Titulares; 
Ademir Camilo, Alex Canziani, Fábio Souto, Gilmar 
Machado, Joaquim Beltrão, José Rocha, Laurez Mo-
reira, Silvio Torres e Thelma de Oliveira – Suplentes. 
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Deixaram de comparecer os Deputados Deley, Eliene 
Lima, Fábio Faria, Fernando Lopes e Lídice da Mata. 
Justificou a ausência a Deputada Manuela D’ávila. 
ABERTURA: Havendo número regimental o Presidente, 
Deputado Afonso Hamm, declarou abertos os traba-
lhos e colocou em apreciação a Ata da 10ª Reunião 
Ordinária Deliberativa, realizada no dia 20 de maio de 
2009. O Deputado Silvio Torres solicitou a dispensa da 
leitura da Ata. Colocada em votação a solicitação foi 
aprovada. A Ata foi colocada em votação, e foi apro-
vada. EXPEDIENTE: O Presidente informou que na 
noite de ontem, dia 26 de maio, realizou-se o Jogo da 
Solidariedade entre o time carioca Botafogo de Futebol 
e Regatas e o Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas na 
cidade de Pelotas. Destacou a relevância do evento que 
foi beneficente em prol do time Brasil de Pelotas que 
sofreu trágico acidente no início desse ano vitimando 
atletas e membros da Comissão Técnica. Foi sugerida 
pelo Presidente a elaboração de uma Moção de Con-
gratulação ao Botafogo de Futebol e Regatas pelo seu 
gesto de solidariedade. A sugestão foi aprovada por 
consenso dos presentes. O Presidente registrou a re-
alização da Visita Técnica ao SESC Pantanal e facul-
tou a palavra àqueles que participaram da comitiva da 
CTD. Foi informada intenção de a Comissão apresentar 
Emenda à LDO 2010. Os Ministérios do Esporte e do 
Turismo já receberam convites para debaterem, com 
os Membros desta Comissão, as suas necessidades e 
emendas. O Presidente convidou, ainda, os Senhores 
Deputados e Senhoras Deputadas para apresentarem 
sugestões de Emendas e informou que a contagem 
do prazo de cinco sessões para a apresentação das 
emendas se dará a partir da aprovação do Relatório 
Preliminar, que está prevista para amanhã, dia 28 de 
maio. O Ministério do Turismo já sinalizou o interesse 
em trabalhar com a CTD e com o Ministério do Esporte 
na elaboração de uma emenda que contemple a Copa 
do Mundo de 2014, de acordo com sugestão anterior 
dessa Comissão. Passou-se à ORDEM DO DIA: Item 
1 – REQUERIMENTO Nº 162/09 – dos Srs. Afonso 
Hamm e Deley – que “requer a realização de Audiên-
cia Pública com o Ministro Márcio Fortes, do Ministério 
das Cidades para conhecer os investimentos públicos 
comprometidos na proposta brasileira para a candida-
tura da cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas 
de 2016”. O Requerimento foi colocado em votação e 
foi Aprovado. Item 2 – REQUERIMENTO Nº 163/09 
– Do Sr. Jackson Barreto – que “requer a realização 
de Audiência Pública com o Ministro Márcio Fortes, 
do Ministério das Cidades para conhecer o planeja-
mento e os investimentos públicos previstos para a 
mobilidade urbana nos grandes centros que sediarão 
jogos da Copa do Mundo de 2014”. O Deputado Gil-

mar Machado sugeriu que este Requerimento fosse 
incorporado ao Requerimento Nº 162, dos Deputados 
Afonso Hamm e Deley, tendo em vista a semelhan-
ça dos assuntos de ambos. Fizeram uso da palavra 
apoiando a iniciativa do Deputado Gilmar Machado 
os seguintes Deputados: Sílvio Torres, Valadares Fi-
lho e Carlos Eduardo Cadoca. Colocada em votação a 
anexação deste Requerimento ao Requerimento 162, 
foi aprovada. Colocado em votação, o Requerimento 
foi aprovado. Item 3 – REQUERIMENTO Nº 164/09 – 
Do Sr. Vinicius Carvalho – que “requer a inclusão na 
Ordem do Dia da Comissão de Turismo e Desporto, o 
Projeto de Lei nº 3404/2008”. O Presidente informou 
que o Requerimento estava Prejudicado, devido ao fato 
de haver sido atendido com a entrega à Comissão do 
elatório do PL nº 3404/2008, de autoria do Deputado 
José Rocha. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: Tramitação Ordinária 
– Item 4 -– PROJETO DE LEI Nº 1.878/03 – Do Sr. 
Edson Duarte – que “autoriza as emissoras educativas 
estatais a transmitirem, sem custos, eventos esportivos 
de interesse nacional”. (Apensado: PL nº 825/2007). 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: 
Parecer Reformulado, Dep. Gilmar Machado (PT-MG), 
pela aprovação deste, e do PL nº 825/2007, apensa-
do, com substitutivo, e pela rejeição das Emendas ao 
Substitutivo números 1, 2 e 3 ao Substitutivo nº 1 CTD. 
O Presidente concedeu a palavra ao Relator, Deputado 
Gilmar Machado para apresentar seu Relatório e Voto. 
O Deputado Gilmar Machado solicitou a retirada de 
pauta da proposição, o que foi acatado pelo Presiden-
te. Nesse momento o Deputado Silvio Torres solicitou 
a inversão de pauta e foi apreciado o Item 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.614/09 – Do Sr. Otavio Leite – que 
“altera o § 1º do art. 56 da Lei nº 9.615 de 1998, para 
assegurar, ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e aos Clubes Desportivos Bra-
sileiros Formadores de Atletas Olímpicos a destinação 
dos recursos financeiros resultantes do percentual de 
que trata o inciso VI de seu caput”. Relator: Deputado 
Eugênio Rabelo. Parecer: pela aprovação. Foi pedido 
Vista ao projeto pelo Deputado Silvio Torres, que foi 
concedido. Item 5 – PROJETO DE LEI Nº 3.586/08 – 
Do Sr. Bruno Araújo – que “acrescenta § 3º ao art. 52 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Valadares Filho. Pa-
recer: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados 
Jurandil Juarez e Otavio Leite, em 10/12/2008. – O pro-
jeto foi retirado de pauta a pedido do Deputado Gilmar 
Machado através de Requerimento. O Deputado Gilmar 
Machado parabenizou o Presidente Afonso Hamm pe-
las atividades desenvolvidas em prol do esporte, por 
meio do Seminário Educação Física e Esporte Escolar, 
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realizado no último dia 13 de maio, parabenizou, ainda, 
os funcionários da Comissão de Turismo e Desporto 
pela elaboração do Informativo e solicitou, ainda, a re-
alização de um amplo Seminário no qual fossem ouvi-
dos atletas, profissionais e especialistas a fim de uma 
melhor compreensão da situação real dessa matéria e 
do assunto “Lei Pelé”, cujo relator é o Deputado José 
Rocha. O Presidente informou que as revistas Época 
e Veja divulgaram matéria institucional do CONFEF 
sobre o Seminário Educação Física e Esporte Escolar. 
Parabenizou, mais uma vez, a Comissão de Turismo e 
Desporto, bem como a Secretaria da CTD pelos tra-
balhos realizados. O Deputado Eugênio Rabelo regis-
trou a presença do Prefeito da Cidade de Marco, no 
Ceará, Senhor José Grijalma Rocha Silva, conhecido 
como Paredão, do Partido Progressista. O Presidente 
registrou a presença do Senhor Paulo Fayad, Diretor 
do “Anuário Brasileiro Economia e Turismo 2008-2009”. 
Agradeceu, ainda, ao Jornalista do Correio Braziliense, 
Senhor José Cruz pela presença e pelo livro sobre do-
pping esportivo com que presenteou o Presidente da 
CTD. O Presidente informou que o COB tem intenção 
de receber a comitiva de Deputados no mês de agosto, 
após o recesso de julho. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos, 
antes porém, convocando os senhores Parlamentares 
para Reunião de Audiência Pública para “Prestar escla-
recimentos sobre o PRODETUR – Programa de Desen-
volvimento do Turismo”, a realizar-se dia três de junho, 
quarta-feira, às quatorze horas, neste mesmo plenário. 
E, para constar, eu ______________________, James 
Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Afonso Hamm ________________________, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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” (FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS  

E TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU)

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 2ª Reunião Ordinária, Realizada em 27 
de Maio de 2009.

Às quinze horas e trinta e quatro minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta 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), no 
Plenário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Paulo Abi-Ackel 
– Presidente; Dalva Figueiredo, Júlio Delgado e Mauro 
Lopes – Vice-Presidentes; Nelson Trad – Relator; Anto-
nio Bulhões, Antonio Carlos Biscaia, Márcio Reinaldo 
Moreira, Moreira Mendes, Paes Landim e Vitor Peni-
do – Titulares; Luciano Pizzatto, Nazareno Fonteles e 
Ricardo Barros – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Fábio Ramalho, José Santana de Vas-
concellos, Marcos Medrado e Miguel Corrêa. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presi-
dente, Deputado Paulo Abi-Ackel, declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 1ª Reunião, 
realizada no dia 28 de abril de 2009. O Deputado Ju-
lio Delgado solicitou a dispensa de leitura da Ata. Não 
houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. EX-
PEDIENTE: O senhor Presidente, em virtude de haver 
sido distribuída aos parlamentares presentes relação 
de expedientes recebidos e expedidos pela Comissão, 
solicitou a dispensa de sua leitura e recebeu anuência 
do plenário. ORDEM DO DIA: A – Apresentação do Ro-
teiro de Trabalho: o Sr. Presidente concedeu a palavra 
ao Relator, Deputado Nelson Trad, que leu a emenda 
nº 1, de 2009, de autoria do Deputado Paes Landim, 
a fim de dar conhecimento aos componentes do Cole-
giado, que poderiam auxiliar a relatoria na formulação 
das demais providências para o desfecho profícuo da 
Comissão. o Relator esclareceu que o primeiro mo-
mento do trabalho seria a expectativa da discussão e 
decisão a respeito da referida emenda. B – Delibera-
ção de requerimentos: REQUERIMENTO Nº 1/09 – Do 
Sr. Paes Landim – que “requer que seja convidado a 
comparecer a esta Comissão Especial, o Presidente da 
AJUFE, para discorrer sobre o tema em análise neste 
fórum”. APROVADO, COM A INCLUSÃO DO NOME DO 
SR. FLÁVIO BRITTO, REPRESENTANTE DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL, COMO CONVIDA-
DO. C – Eleição de Vice-Presidentes: O Sr. Presidente 
esclareceu os procedimentos regimentais a serem ob-
servados durante o processo eleitoral. Anunciou que 
havia recebido e considerava registradas as candida-
turas dos Deputados Dalva Figueiredo, Júlio Delgado 
e Mauro Lopes, respectivamente, para os cargos de 
Primeira, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes. Deu-
se prosseguimento ao processo eleitoral. Designado 
para secretariar os trabalhos, o Deputado Vitor Penido 
fez a chamada nominal dos membros da Comissão. 
Votaram os Deputados Antonio Bulhões, Antonio Car-
los Biscaia, Dalva Figueiredo, Júlio Delgado, Luciano 
Pizzatto, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Nelson Trad, 
Nazareno Fonteles, Paulo Abi-Ackel e Vitor Penido. 
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Encerrada a votação, o Deputado Vitor Penido, que 
escrutinara os votos, constatou a coincidência entre o 
número (onze) de votantes e o de sobrecartas. O Sr. 
Presidente convidou o Deputado Vitor Penido a pro-
ceder à apuração dos votos e o Relator, Dep. Nelson 
Trad, a proclamar o resultado. Em seguida, o Presi-
dente declarou eleitos e empossados para os cargos 
de Primeira, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes, 
respectivamente, os Deputados Dalva Figueiredo (PT/
AP), Júlio Delgado (PSB/MG) e Mauro Lopes (PMDB/
MG), com onze votos válidos cada. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas 
e oito minutos, o Sr. Presidente pôs termo à reunião. 
Para constar, eu, ___________, Luiz Claudio Alves dos 
Santos, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois 
de lida e aprovada será assinada pelo Presidente, De-
putado Paulo Abi-Ackel, _______________________ 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o 
arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Bilac Pinto
PROJETO DE LEI Nº 5.181/09 – Do Sr. Joaquim 

Beltrão – que “obriga a especificação de data de pos-
tagem e de entrega das correspondências”.

Ao Deputado Emanuel Fernandes
PROJETO DE LEI Nº 3.449/08 – dos Srs. Ro-

drigo Rollemberg e Luiza Erundina – que “institui a 
Política Nacional de Tecnologia Social, cria o PRO-
TECSOL – Programa de Tecnologia Social e dá outras 
providências”.

Ao Deputado Glauber Braga
TVR nº 1.178/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

101/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 279, de 5 de 
junho de 2008 que outorga autorização à ADACSOM 
– FM Associação de Desenvolvimento Artístico, Cul-
tural e Social Milenium – FM para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Itapura, 
Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Lindomar Garçon
TVR nº 1.267/09 – Do Poder Executivo – (MSC 

310/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 217, de 27 

de abril de 2009, que outorga permissão à Fundação 
Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo”

À Deputada Luiza Erundina
PROJETO DE LEI Nº 4.578/09 – Do Sr. Dr. Pi-

notti – que “altera as Leis nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral) e nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para estabelecer medidas que permitam ao 
eleitorado compreender o sistema eleitoral proporcio-
nal brasileiro”.

Ao Deputado Paulo Pimenta
TVR nº 202/07 – Do Poder Executivo – (MSC 

502/2007) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 122, de 11 
de abril de 2007, que outorga autorização à Associa-
ção dos Educadores de Paulo Jacinto para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paulo Jacinto, Estado da Alagoas”.

Ao Deputado Paulo Teixeira
TVR nº 1.062/08 – Do Poder Executivo – (MSC 

952/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 798, de 20 de 
dezembro de 2007 que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Uniflor 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no 
município de Uniflor, Estado do Paraná”.

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Edu-
ardo Gomes, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Dr. Ubiali
PROJETO DE LEI Nº 5.019/09 – Do Sr. Júlio Del-

gado – que “altera o art. 2º da Lei nº 4.923, de 23 de 
dezembro de 1965, para permitir a redução da jornada 
de trabalho nos termos que estabelece”.

Ao Deputado Miguel Corrêa
PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 – Do Sr. Antonio 

Carlos Mendes Thame – que “fixa limites de emissão 
de poluentes por motores de máquinas móveis não 
rodoviárias e veículos similares”.

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Edmil-
son Valentim, Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Antonio Carlos Biscaia
REPRESENTAÇÃO Nº 40/09 – Do Dalmo Ubi-

ratan Bonfim Santos – que “Apresenta representação 
contra o Sr. Paulo de Tarso Vannhuchi – Secretário 
Especial de Direitos Humanos, o Sr. José Roberto 
Arruda – Governador do Distrito Federal e a Sra. Nil-
da Turra – Coordenadora do Programa de Proteção à 
Testemunha”.

REPRESENTAÇÃO Nº 41/09 – Do Dalmo Ubira-
tan Bonfim Santos – que “Apresenta denúncias sobre 
um grupo de extermínio envolvendo policiais civis e 
militares baseados em Planaltina/DF, Núcleo Bandei-
rante/DF e Paranoá/DF e entorno de Goiás”.

Ao Deputado Capitão Assumção
PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – Do Senado Fe-

deral – Pedro Simon – que “Dá nova redação ao art. 
3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que 
estabelece normas gerais para a prestação voluntá-
ria de serviços administrativos e de serviços auxilia-
res de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e 
nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras pro-
vidências”.

Ao Deputado Domingos Dutra
PROJETO DE LEI Nº 5.016/09 – Do Sr. Dr. Talmir 

– que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
que dispõe sobre execução penal”.

Ao Deputado Francisco Tenorio
PROJETO DE LEI Nº 4.051/08 – Da Sra. Marina 

Maggessi – que “Proíbe a utilização das dependências 
da Polícia Civil para custodiar presos”.

Ao Deputado Glauber Braga
PROJETO DE LEI Nº 4.549/98 – Do Sr. Salvador 

Zimbaldi – que “Concede anistia para o crime que men-
ciona”. (Apensados: PL nº 3.225/00, PL nº 4.808/98, 
PL nº 796/03, PL nº 4.540/04, PL nº 4.294/04 e PL nº 
4.573/09)

Ao Deputado João Campos
PROJETO DE LEI Nº 4.941/09 – Do Sr. Eduar-

do da Fonte – que “Estabelece pena aos usuários de 
drogas” (Apensado: PL nº 4.981/09)

Ao Deputado Major Fábio
PROJETO DE LEI Nº 135/07 – Do Sr. Neucimar 

Fraga – que “Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do 
Estatuto do Desarmamento, tornando crime o descum-
primento das portarias e orientações do Comando do 
Exército sobre produtos controlados”.

Ao Deputado Marcelo Itagiba

PROJETO DE LEI Nº 1.557/07 – Do Sr. Ivan Va-
lente – que “Dispõe sobre a expropriação de glebas 
onde houver milícias armadas e dá outras providên-
cias”.

PROJETO DE LEI Nº 1.808/07 – Do Sr. William 
Woo – que “Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a fi-
nalidade de permitir o uso dos recursos do FISTEL 
– Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – na 
construção de estabelecimentos prisionais e na com-
pra de equipamentos de segurança”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 3.442/08 – Do Senado Fe-

deral – Cristovam Buarque – (PLS 217/06) – que “Al-
tera o art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 
– Lei de Execução Penal, para autorizar a instalação 
de salas de aulas nos presídios”.

Ao Deputado William Woo
PROJETO DE LEI Nº 4.975/09 – Do Sr. Capitão 

Assumção – que “Estabelece que parte dos recursos 
captados junto ao Fundo Nacional de Segurança Pú-
blica seja destinado à estruturação e modernização 
dos Centros de Investigação e Prevenção de Incêndios 
dos Corpos de Bombeiros Militares”.

Sala da Comissão, em 3 de junho de 2009 − 
Deputado Alexandre Silveira, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO Nº 11/09

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA
PROJETO DE LEI Nº 5.183/09 – Do Sr. Otavio 

Leite – que “modifica o código aeroportuário que de-
nomina o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/
Galeão – Antônio Carlos Jobim”.

Ao Deputado CLÁUDIO DIAZ
PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – Do Sr. Edson 

Aparecido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a 
ponte sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cida-
de de Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia 
no Estado de Mato Grosso do Sul”.

Ao Deputado EDIO LOPES
PROJETO DE LEI Nº 5.171/09 – Do Sr. Jurandy 

Loureiro – que “altera a Lei nº 9.537, de 11 de dezem-
bro de 1997, para tornar obrigatória a proteção das 
hélices das embarcações”.

Ao Deputado GERALDO SIMÕES
PROJETO DE LEI Nº 5.173/09 – Do Sr. Cândi-

do Vaccarezza – que “denomina “Marginal Petrobrás 
Norte” o trecho da Rodovia Presidente Dutra, entre os 
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quilômetros 146 e 143, sentido norte (Rio de Janeiro), 
no Estado São Paulo”.

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADANI-
SON AGUIAR LOUZEIRO JUNIOR, ponto nº 119.741, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Quarto-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
AMANDA MUSTAFA VIEIRA, ponto nº 118.577, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CESAR 
JOSÉ DE OLIVEIRA, ponto nº 119.462, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Ga-
binete do Líder do Partido da Mobilização Nacional.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DA-
NIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, ponto nº 114.907, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDI-
MAR FERREIRA PAZ, ponto nº 111.193, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDU-
ARDO FELIPE OHANA, ponto nº 112.404, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete do Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FLÁVIA 

HERZOG GARCIA, ponto nº 118.736, do cargo em 
comissão de Secretário Particular, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete do Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JULIANA 
FERREIRA DE OLIVEIRA, ponto nº 119.815, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, da Coordenação de Comissões Per-
manentes, do Departamento de Comissões.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ 
ANTONIO COELHO ROMERO, ponto nº 119.134, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa-
dos, que exerce no Gabinete do Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUI-
ZA NEPOMUCENO DE QUEIROZ CORREA, ponto nº 
119.440, do cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido da Mobilização Nacional.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NA-
TALY SAMPAIO DE SOUZA, ponto nº 119.620, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, 
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce na Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, da Coordenação de Comissões Permanen-
tes, do Departamento de Comissões, a partir de 1° 
de junho de 2009.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO-
SELEIDA CASSIMIRO DE GODOI CANEDO, ponto nº 
119.094, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Líder do Partido Social Cristão.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, AMANDA MUSTAFA VIEIRA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social De-
mocracia Brasileira, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CARLA DOS SANTOS CUNHA 
para exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urba-
no, da Coordenação de Comissões Permanentes, do 
Departamento de Comissões, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, EDIMAR FERREIRA PAZ para 
exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, EDUARDO FELIPE OHANA para 
exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Secretário Particular, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, FLAVIA HERZOG GARCIA para 
exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, GIZELI NICOSKI para exercer, no 
Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JOSIVALDO PINHEIRO DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Mo-
bilização Nacional, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, KASSANDRA PEREIRA VITOR 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 
Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LEONAM FERNANDES DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 

Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LILIANE OLIMPIO FEITOZA NO-
GUEIRA para exercer, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, da Coordenação de 
Comissões Permanentes, do Departamento de Co-
missões, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LUIZ ANTONIO COELHO ROME-
RO para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, 
CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARCOS ANDRÉ ALVES BAR-
BOSA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
da Mobilização Nacional, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARY GOES DE MEDEIROS para 
exercer, no Departamento de Material e Patrimônio, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ROSANGELA HELENA RODRI-
GUES DE SOUZA para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido dos Trabalhadores, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, TAÝLA HENDRIKA BOUDENS DE 
SOUZA para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 3 de junho de 2009. – 
Michel Temer, Presidente.
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Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Nilson Mourão
Nazareno Fonteles Paulo Piau
Nelson Meurer Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Suely
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Waldir Neves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Wandenkolk Gonçalves Osório Adriano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Mauro Nazif

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA



Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Colbert Martins
Eunício Oliveira Eliene Lima
Francisco Rossi Fernando Ferro
Gilmar Machado Flávio Bezerra
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho José Carlos Araújo
José Rocha Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa Márcio Marinho
Paulo Pimenta Mário Negromonte
Paulo Roberto Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Mendonça Bezerra
Paulo Bornhausen Julio Semeghini
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
Solange Amaral Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Sueli Vidigal
Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian
Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Eliseu Padilha Domingos Dutra
Emiliano José Dr. Rosinha
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos George Hilton
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marcelo Guimarães Filho José Guimarães
Marcelo Itagiba Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho Maria Lúcia Cardoso
Nelson Trad Maurício Rands
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paes Landim Miguel Corrêa
Pastor Manoel Ferreira Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira Paulo Rattes
Rubens Otoni Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Tadeu Filippelli Sandro Mabel
Vicente Arruda Wilson Santiago

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Arolde de Oliveira Bispo Gê Tenuta
Bonifácio de Andrada Carlos Melles
Bruno Araújo Edson Aparecido
Efraim Filho Humberto Souto
Felipe Maia Jairo Ataide
Indio da Costa vaga do PSOL Jorginho Maluly
João Almeida Luciano Pizzatto
João Campos Major Fábio
José Carlos Aleluia Moreira Mendes

José Maia Filho
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jutahy Junior Paulo Bornhausen
Mendonça Prado Pinto Itamaraty
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Marcondes Gadelha
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Marcos Medrado



Sandra Rosado Osmar Júnior
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Pompeo de Mattos
Valtenir Pereira Sergio Petecão
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
João Leão Andre Zacharow
João Maia Antônio Andrade
José Guimarães Armando Monteiro
Jurandil Juarez Carlos Eduardo Cadoca
Miguel Corrêa Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Goetten Maurício Trindade vaga do PHS

Renato Molling Natan Donadon
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Rebecca Garcia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Luiz Paulo Vellozo Lucas
Leandro Sampaio Manoel Salviano
Osório Adriano Moreira Mendes

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo Íris de Araújo
Francisco Praciano José Airton Cirilo
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro
José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim



Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Janete Rocha Pietá Carlos Abicalil
Lucenira Pimentel Iriny Lopes
Luiz Couto José Linhares
Pastor Pedro Ribeiro Lincoln Portela
Pedro Wilson Luiz Alberto
Ricardo Quirino vaga do PRB Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edmar Moreira Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu Waldir Neves
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Luciana Genro vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Chico Abreu
Antônio Carlos Biffi Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa José Linhares
João Matos Marcelo Almeida
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio
Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Osvaldo Biolchi Rodrigo Rocha Loures

Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Raul Henry vaga do PV 2 vagas
Reginaldo Lopes
Waldir Maranhão (Licenciado)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Clóvis Fecury José Maia Filho
Jorginho Maluly Lira Maia
Lobbe Neto Luiz Carlos Setim
Nilmar Ruiz Narcio Rodrigues
Pinto Itamaraty Paulo Magalhães
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Professor Ruy Pauletti

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Professora Raquel Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Paulo Rubem Santiago Severiano Alves
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)



2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin
Silvio Costa Paulo Pereira da Silva
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor

Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Rodrigo Maia Duarte Nogueira

Rômulo Gouveia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ronaldo Caiado José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

Vanderlei Macris
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo João Dado
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez
Rodrigo Rocha

Loures

Leonardo Monteiro
Sabino Castelo

Branco
Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha 1 vaga

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693



FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Gervásio Silva Arnaldo Jardim
Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luciano Pizzatto Germano Bonow
Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho (Licenciado) vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edio Lopes
Eduardo Valverde Edson Ezequiel
Ernandes Amorim Jilmar Tatto
Fernando Diniz João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão
Fernando Marroni Luiz Bassuma
Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Luiz Paulo Vellozo Lucas Gervásio Silva
Marcio Junqueira José Carlos Aleluia
Paulo Abi-ackel Nelson Proença
Silvio Lopes Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Julião Amin Davi Alves Silva Júnior
Marcos Medrado Silvio Costa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Paulo Pimenta
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raul Henry

(Dep. do PV ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)



(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame André de Paula

Claudio Cajado
Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco Rodrigues Bonifácio de Andrada
Professor Ruy Pauletti Cláudio Diaz
Raul Jungmann Edson Aparecido
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Nelson Pellegrino (Licenciado)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gonzaga Patriota vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Geraldo Pudim
Chico D'angelo Henrique Afonso
Darcísio Perondi Iran Barbosa
Dr. Paulo César Moises Avelino vaga do PSOL

Elcione Barbalho Nazareno Fonteles
Fátima Pelaes Neilton Mulim
Geraldo Resende Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Quirino
Jofran Frejat Roberto Britto
José Linhares Simão Sessim
Luiz Bassuma Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Fernando Coruja Eleuses Paiva
Germano Bonow Geraldo Thadeu
José C. Stangarlini João Campos
José Carlos Vieira Jorginho Maluly
Lael Varella Leandro Sampaio
Milton Vieira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luciano Pizzatto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Marcelo Serafim



Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Valtenir Pereira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho
Pedro Henry 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Sérgio Moraes
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Maria Helena
Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala Rocha
Paulo Pereira da Silva
1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807

FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Cida Diogo
Carlos Eduardo Cadoca Fátima Pelaes
Deley Gilmar Machado
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Henrique Eduardo Alves Nelson Trad
Hugo Leal Pedro Chaves
Jaime Martins Renato Molling
Lázaro Botelho Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Quintão Rubens Otoni
Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Moraes

Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)



Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Roberto Britto
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Carlos Alberto Leréia
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Cláudio Diaz Arnaldo Jardim
José Aníbal Arolde de Oliveira
José Mendonça Bezerra Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Paulo Roberto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Renato Molling

Regis de Oliveira
Waldir Maranhão

(Licenciado)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Laerte Bessa
Tadeu Filippelli

PT



Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat
José Edmar
Ricardo Quirino

PSB
Rodrigo Rollemberg
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo Luiz Alberto
Miguel Corrêa 5 vagas
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Dimas Ramalho Humberto Souto
Guilherme Campos Walter Ihoshi
Osório Adriano 3 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões
Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta

Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.
Presidente: Fábio Ramalho (PV)



1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A

Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim

Dalva Figueiredo
Nazareno
Fonteles

José Santana de Vasconcellos
Pastor Pedro

Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim
Ricardo Quirino vaga do PRB

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido Luciano Pizzatto
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde Paulo Teixeira
Mauro Benevides 3 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
Waldir Neves
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela



José Airton Cirilo Marcelo Almeida
José Genoíno Nelson Bornier
José Otávio Germano Paulo Piau
Luciano Castro Reginaldo Lopes
Regis de Oliveira Sérgio Barradas Carneiro
Rita Camata 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Luciano Pizzatto Raimundo Gomes de Matos
Moreira Mendes 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA

DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA
PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Fernando Ferro
Bilac Pinto Francisco Praciano
Chico D'angelo Lincoln Portela
Décio Lima Lupércio Ramos
Elismar Prado Marinha Raupp
José Otávio Germano Rebecca Garcia
Luiz Bittencourt Sabino Castelo Branco
Nelson Trad Wladimir Costa
Paulo Roberto 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
André de Paula Professora Raquel Teixeira
Arnaldo Jardim Vanderlei Macris
Marcos Montes 2 vagas
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Luciana Genro
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão

Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa 2 vagas
Mauro Lopes

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Luciano Pizzatto
Jorginho Maluly Marina Maggessi
Zenaldo Coutinho William Woo
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.



Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Guimarães Filho Reginaldo Lopes
Maria Lúcia Cardoso Roberto Britto
Rebecca Garcia 3 vagas
Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio 4 vagas
Fernando Chucre
Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a Felipe Bornier

vaga)
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6216
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen
Professora Raquel

Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Severiano Alves

PV
1 vaga Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi



Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",

ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV



Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa
PHS

Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim

José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS



MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO

MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).
Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(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 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Luciano Pizzatto
Duarte Nogueira Silvio Lopes
José Carlos Aleluia Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa
Arnaldo Faria de

Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves



Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara
Sabino Castelo

Branco
Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio
Vital do Rêgo

Filho
Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) 3 vagas
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI

Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
José Otávio Germano Paulo Roberto
Lúcio Vale Paulo Rocha
1 vaga Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida



PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.627, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,

QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho Luciana Costa
Jofran Frejat Maria do Rosário
Luiz Couto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson 4 vagas
Rita Camata
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra (Licenciado) Andreia Zito
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
Nilmar Ruiz 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Manuela D'ávila
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Marcelo Ortiz

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Bel Mesquita Geraldo Simões
Décio Lima João Leão
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
José Otávio Germano 3 vagas
Marcelo Melo
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A



Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Eduardo da Fonte Marcelo Guimarães Filho
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 3 vagas
Vignatti
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.960, DE 2008, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA AS LEIS NºS 7.853, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989, 9.650, DE 27 DE MAIO 1998, 9.984, DE 17

DE JULHO DE 2000, E 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003,
DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA

ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA EM MINISTÉRIO DA PESCA E

AQÜICULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS,

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL - FCBC E
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

DA REPÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC)
2º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
Relator: José Airton Cirilo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Maldaner Assis do Couto
Flávio Bezerra Átila Lins
Geraldo Pudim Gerson Peres
Iriny Lopes Gorete Pereira

João Maia José Guimarães
José Airton Cirilo Marinha Raupp
Luiz Sérgio Moises Avelino
Paulo Roberto Pastor Pedro Ribeiro vaga do PHS

Silas Câmara vaga do PHS Paulo Rocha
Zonta Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Rômulo Gouveia
João Campos William Woo
Marcos Montes 3 vagas
Onyx Lorenzoni
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Julião Amin
Givaldo Carimbão Sandra Rosado

PV
Sarney Filho 1 vaga

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Fátima Bezerra
Carlos Abicalil Maria do Rosário
Gastão Vieira (Licenciado) Milton Monti
João Matos Nazareno Fonteles
José Linhares Raul Henry
Lelo Coimbra Reginaldo Lopes
Luciana Costa 4 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Wilson
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
Sueli Vidigal Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204



FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Biscaia

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
José Otávio
Germano

Leonardo Monteiro

Luiz Carlos Busato Marcelo Itagiba
Neilton Mulim Osmar Serraglio
Paulo Pimenta Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Professor Setimo Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

Luciano Pizzatto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

William Woo 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS

Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto
Veloso Tonha Magalhães
Vicentinho Valdir Colatto

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Marcos Montes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão Carlos Santana
João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota (Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:



Titulares Suplentes
PMDB

Colbert Martins
PT

Paulo Teixeira
PSDB

Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS ARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Titulares Suplentes
PMDB

Marcelo Itagiba
PT

Maria do Rosário
PSDB

Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha



DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo Beto Mansur
José Mentor Carlos Abicalil
Mauro Benevides Carlos Eduardo Cadoca
Nelson Marquezelli Fátima Pelaes
Paulo Maluf Milton Monti
Reginaldo Lopes Rubens Otoni
Regis de Oliveira Zezéu Ribeiro
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Raul Jungmann
Bruno Araújo 5 vagas
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO TEMÁTICO PARA DISCUSSÃO DA REFORMA
POLÍTICA

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gerson Peres
Hugo Leal
Ibsen Pinheiro
Lincoln Portela
Luiz Carlos Busato
Vinicius Carvalho
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Luiza Erundina
Rodrigo Rollemberg
Silvio Costa
Vieira da Cunha

PV
1 vaga

PSOL
Chico Alencar

PHS
1 vaga

PRB
Léo Vivas
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes



PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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