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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 

termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 770, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Amigos de 
Piranguçu para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranguçu, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 408, de 24 de julho de 2007, que outorga au-

torização à Associação Comunitária dos Amigos de Piranguçu para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranguçu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 771, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Nossa Senho-
ra da Conceição para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição do 
Pará, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 427, de 24 de julho de 2007, que outorga auto-

rização à Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição do Pará, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 772, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Para o Desenvolvimento Es-
portivo, Social e Cultural – ADESC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Timon, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 769, de 24 de outubro de 2006, que outor-

ga autorização à Associação para o Desenvolvimento Esportivo, Social e Cultural – ADESC para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Timon, Estado do 
Maranhão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 773, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Folclórica Bumba-
Meu-Boi Estrela de Bequimão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Bequimão, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007, que outorga auto-

rização a Associação Cultural e Folclórica Bumba-Meu-Boi Estrela de Bequimão para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bequimão, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 774, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ACOMJGEB – Associação Comunitária 
da Juventude de Governador Eugênio Barros – MA para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 736, de 18 de dezembro de 2007, que outorga 

autorização à ACOMJGEB – Associação Comunitária da Juventude de Governador Eugênio Barros – MA para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Go-
vernador Eugênio Barros, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 775, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização á Associação Esportiva Casa Do Fazendeiro 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Balsas, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 333, de 22 de junho de 2007, que outorga au-

torização à Associação Esportiva Casa do Fazendeiro para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Balsas, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 776, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Paraíba TV/FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pitimbu, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere á Portaria nº 323 de 19 de junho de 2007, que outorga per-

missão à Paraíba TV/FM Ltda, para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de Pitimbu, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 777, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão a 102,3 FM Comunicação Ltda, para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Aurilândia, Estado 
de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 474, de 12 de setembro de 2006, que outorga 

permissão a 102,3 FM Comunicação Ltda, para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Aurilândia, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 778, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Sinai de Ra-
diodifusão Para o Desenvolvimento Cultural e Artístico para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 855, de 21 de dezembro de 2007, que outorga 

autorização à Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Artístico para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vitó-
ria da Conquista, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 779, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Idéias e Ações 
dos Nativos de Rio de Contas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Rio de Contas, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007, que outorga auto-

rização à Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de Rio de Contas para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio de Contas, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 780, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Maria Amélia 
Moura para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Felipe, Estado da 
Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 814, de 25 de outubro de 2006, que outorga 

autorização a Associação Beneficente Maria Amélia Moura para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Felipe, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 781, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Habitacional e Urbanismo para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luz, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 717, de 18 de dezembro de 2007, que outorga 

autorização à Sociedade Habitacional e Urbanismo para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luz, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO No 782, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à CONTINENTAL COMUNICAÇÕES LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Confresa, 
Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 626, de 21 de setembro de 2006, que 

outorga permissão a Continental Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Confresa, Estado de 
Mato Grosso.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador Jose Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 783, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO VERA LTDA. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Aripuanã, Estado de Mato 
Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 213, de 28 de maio de 2007, que outorga per-

missão à Rádio Vera Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Aripuanã, Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jose Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 784, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à CLEVELAND FM LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Clevelândia, Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 318, de 19 de junho de 2007, que outorga 

permissão à Cleveland FM Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO No 785, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TERRA 
MÃE – ACTMÃE para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz 
Cabrália, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 639, de 20 de novembro de 2007, que outor-

ga autorização à Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 786, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à CONTINENTAL COMUNICAÇÕES LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pontes e 
Lacerda, Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 204, de 3 de abril de 2006, que outorga per-

missão à Continental Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 787, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTU-
RAL E ARTÍSTICA CAMPO DO TENENTE para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Campo do Tenente, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 165, de 12 de abril de 2007, que outorga auto-

rização à Associação Comunitária Cultural e Artística Campo do Tenente para executar, por 10 (dez) anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo do Tenente, Estado do Paraná.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO No 788, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à ASTRAL COMUNICAÇÕES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Portelândia, 
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 237, de 24 de abril de 2006, que outorga per-

missão à Astral Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Portelândia, Estado de Goiás.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 789, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à TV E RÁDIO CIDADE FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapaci, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 703, de 23 de outubro de 2006, que outorga 

autorização à TV e Rádio Cidade FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itapaci, Estado de Goiás.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 790, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorizacao Comunidade do Bairro Santa Terezinha 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Canas, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 419, de 24 de julho de 2007, que outorga auto-

rização à Comunidade do Bairro Santa Terezinha para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Canas, Estado de São Paulo.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 791, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Rural dos Moradores de Ca-
nudos, Areias, Malhada de Areia, e Riachão do Pintor, Município de Riachão das Neves/Bahia 
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– ARMOCAMP, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão das 
Neves, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 28, de 15 de janeiro de 2004, que outorga au-

torização à Associação Rural dos Moradores de Canudos, Areias, Malhada de Areia, e Riachão do Pintor, Muni-
cípio de Riachão das Neves/Bahia – ARMOCAMP, para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão das Neves, Estado da Bahia.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 792, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização a Associação Cultural Comunitária e Al-
ternativa Santaclarense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Clara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 455, de 17 de agosto de 2007, que outorga autori-

zação á Associação Cultural Comunitária e Alternativa Santaclarense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Clara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 793, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Conso-
lata FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três de Maio, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 141, de 12 de abril de 2007, que outorga au-

torização à Associação Comunitária Rádio Consolata FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 794, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização a Associação Cultural Turucu para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Turucu, Estado do Rio Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 816, de 20 de dezembro de 2007, que outorga 

autorização à Associação Cultural Turucu para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Turucu, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 795, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Verdes Lagos Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Jorge D’Oeste, Es-
tado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 130, de 28 março de 2006, que outorga per-

missão à Rádio Verdes Lagos Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 796, DE 2009

Aprova o ato que outorga concessão a Radio Calhandra AM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/no, de 13 de junho de 2008, que outorga con-

cessão à Radio Calhandra AM Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No 797, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Amigos 
do Pinhal FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Balneário Pinhal, 
Estado do Rio Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 693, de 23 de outubro de 2006, que outorga 

autorização à Associação Comunitária Rádio Amigos do Pinhal FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Balneário Pinhal, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 798, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comuni-
tária Três Cachoeiras para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Ca-
choeiras, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 263, de 29 de maio de 2007, que outorga au-

torização à Associação de Comunicação Comunitária Três Cachoeiras para executar, por 10 (dez) anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Cachoeiras, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009.– Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 799, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Alternati-
va de Tucunduva para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tucunduva, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 853, de 21 de dezembro de 2007, que 

outorga autorização à Associação de Radiodifusão Alternativa de Tucunduva para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tucunduva, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009.– Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 800, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Tanajura 
de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formi-
gueiro, Estado do Rio Grande do Sul.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61429 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 598, de 16 de outubro de 2007, que outorga 

autorização à Associação Comunitária Tanajura de Radiodifusão para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formigueiro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 801, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização ao Instituto de Educação e Pesquisa 
Ambiental Planeta Verde para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taqua-
ritinga, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 4, de 5 de janeiro de 2006, que outorga autori-

zação ao Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 802, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Gtoll Telecomunicações Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Irienópolis, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 607, de 21 de setembro de 2006, que ou-

torga permissão à Gtoll Telecomunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Irienópolis, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 803, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ACAP- Associação Comunitária dos 
amigos de Pará de Minas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pará 
de Minas, Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.027, de 21 de dezembro de 2006, que 

outorga autorização à ACAP – Associação Comunitária dos Amigos de Pará de Minas para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pará de Minas, Estado de 
Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. –Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 804, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Mega Canal de Catanduva Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Adélia, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 529, de 13 de setembro de 2006, que outor-

ga permissão à Mega Canal de Catanduva Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Adélia, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 805, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Plus Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Passo de Torres, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 536, de 13 de setembro de 2006, que ou-

torga permissão à Plus Radiodifusão Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 806, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Desenvolvi-
mento Artístico, Cultural e Social de Porto Murtinho para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 234, de 28 de maio de 2007, que outorga auto-

rização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Porto Murtinho para exe-
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto 
Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Rede de Rádio e Televisão Fenebi Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Sete 
Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 327, de 19 de junho de 2007, que outorga per-

missão à Rede de Rádio e Televisão Fenebi Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do 
Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 808, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Ouro Fino 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ouro Fino, Es-
tado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 16 de julho de 2007, que renova por 10 

(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. para explo-
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ouro Fino, Estado 
de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento In-
terno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 809, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Prefeitura Municipal de São Vi-
cente para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São 
Vicente, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 473, de 23 de agosto de 2007, que outorga 

autorização à Prefeitura Municipal de São Vicente para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de 
São Vicente, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 810, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Viçosa para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viçosa, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 495, de 5 de setembro de 2007, que outorga 

autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Viçosa para executar, por 10 (dez) anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 811, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão 
Leopoldinense Para o Desenvolvimento Artístico e Cultural para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 288, de 28 de junho de 2005, que outorga au-

torização à Associação Comunitária de Radiodifusão Leopoldinense para o Desenvolvimento Artístico e Cul-
tural para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 812, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Radioclube de Queimados para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Queimados, Estado do Rio de Janeiro.
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O Congresso Nacional decreta:
Ar t. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 845, de 20 de dezembro de 2007, 

que outorga autorização à Radioclube de Queimados para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Queimados, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 813, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Chico Mendes Associação Cultural Co-
munitária de Ipatinga para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipatinga, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 619, de 8 de novembro de 2007, que outorga auto-

rização à Chico Mendes Associação Cultural Comunitária de Ipatinga para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado 
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 814, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bebedouro, Es-
tado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 486, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado 
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 815, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Pequenos Pro-
dutores do Sítio Olho D’água para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Calça-
do, Estado de Pernambuco.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 426, de 8 de julho de 2008, que outorga au-

torização à Associação Comunitária dos Pequenos Produtores do Sítio Olho D’ Água para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Calçado, Estado de Per-
nambuco.

Art.2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 816, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de 
Bom Jesus do Tocantins – Pará – Accbjt para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Bom Jesus do Tocantins, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 130, de 25 de março de 2008, que outor-

ga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Bom Jesus do Tocantins – Pará – ACCBJT para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus do 
Tocantins, Estado do Pará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 817, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Betel para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Russas, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 647, de 24 de setembro de 2008, que outorga 

autorização à Associação Comunitária Betel para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Russas, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 818, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à GUERREIROS DO SOL COMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Be-
beribe, Estado do Ceará.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 183, de 28 de abril de 2008, que outorga per-

missão à Guerreiros do Sol Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Beberibe, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 819, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO CO-
MUNITÁRIA DE PORTO REAL DO COLÉGIO para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 793, de 20 de dezembro de 2007, que outor-

ga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Porto Real do Colégio para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Real do Colégio, Es-
tado de Alagoas.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 820, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIO-
DIFUSÃO “HAMILTON DE BARROS LINS” para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Matriz de Camaragibe, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 757, de 18 de dezembro de 2007, que outor-

ga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão “Hamilton de Barros Lins” para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matriz de Camaragibe, Es-
tado de Alagoas.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 821, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ANEL DO 
BREJO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Catingueira, Estado da Paraíba.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 453, de 28 de agosto de 2003, que outorga 

permissão à Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Catingueira, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 822, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PEDREIRA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE MONTE HOREBE – PARAÍBA para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Monte Horebe, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 168, de 12 de abril de 2007, que outorga au-

torização à Associação Comunitária Pedreira para o Desenvolvimento de Monte Horebe – Paraíba para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Horebe, 
Estado da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 823, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO 
DIFUSÃO FM CIDADE LIVRE DE LAGOA DO SÃO FRANCISCO - PI para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Lagoa de São Francisco, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 791, de 20 de dezembro de 2007, que outorga 

autorização à Associação Comunitária de Rádio Difusão FM Cidade Livre de Lagoa do São Francisco – PI para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa 
de São Francisco, Estado do Piauí.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 824, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO 
DIFUSÃO DE CARRASCO BONITO (ACRADICAB) para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 420, de 2 de julho de 2008, que outorga autorização 

à Associação Comunitária de Rádio Difusão de Carrasco Bonito (ACRADICAB) para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 825, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFOR-
MAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRAPUÃ para executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Itirapuã, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 618, de 19 de setembro de 2008, que outorga 

autorização à Associação de Serviços de Informação Comunitária de Itirapuã para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itirapuã, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 826, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA 
DE CEARÁ MIRIM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 823, de 20 de dezembro de 2007, que outor-
ga autorização à Associação Rádio Comunitária de Ceará Mirim para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno 
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 827, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFI-
CENTE DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO DE ROBERTO para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Pindorama, Estado de São Paulo

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 80, de 7 de março de 2008, que outorga au-
torização à Associação Comunitária Beneficente de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento de Roberto para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pindo-
rama, Estado de São Paulo.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do 
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 828, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE 
E AO ESPORTE DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS (AAJEST) para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Santa Terezinha do Tocantins, Estado do Tocantins.

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 118, de 20 de março de 2008, que outorga auto-
rização à Associação de Apoio a Juventude e ao Esporte de Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST) para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Terezinha 
do Tocantins, Estado do Tocantins.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 829, DE 2009

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa Fluminense de Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Ar t. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 790, de 25 de novembro de 2008, 

que renova por 10 (dez) anos, a partir de 24 de setembro de 2004, a permissão outorgada à Empresa Flumi-
nense de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 830, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Manoel Régis 
da Silva para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terezinha, Estado de 
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 786, de 20 de dezembro de 2007, que 

outorga autorização à Associação Comunitária Manoel Régis da Silva para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terezinha, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009.– Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
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Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Ta-
birense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Tabira, Estado de Pernam-
buco.
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autorização à Associação Comunitária e Cultural Tabirense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 2009. – Senador José Sarney,Presidente do Senado Federal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

SEÇÃO I



indicando o Deputado Milton Barbosa para in-
tegrar a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática. ................................ 61535

Nº 297/09 – Do Senhor Deputado Márcio 
França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, 
indicando os Deputados do referido Bloco que in-
tegrarão a CPI destinada a apurar as causas da 
reforma agrária. ..................................................... 61536

Nº 301/09 – Do Senhor Deputado Márcio 
França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, in-
dicando o Deputado Giovanni Queiroz para integrar 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à PEC nº 584-A/02. ............................................... 61536

Nº 364/09 – Do Senhor Deputado Sandro 
Mabel, Líder do PR, indicando o Deputado Homero 
Pereira para integrar a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer ao PL nº 3.555-A/04. ............ 61536

Nº 659/09 – Do Senhor Deputado Mário Ne-
gromonte, Líder do PP, indicando o Deputado Vilson 
Covatti para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à PEC nº 517-A/06. ................... 61536

Nº 081/09 – Do Senhor Deputado Felipe Bor-
nier, da Liderança do PSH, indicando seu nome para 
integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 190-A/07. .................................. 61537

Nº 154/09 – Do Senhor Deputado André de 
Paula, Líder da Minoria, comunicando que a Depu-
tada Solange Amaral exercerá a referida Liderança 
na data que especifica.  ......................................... 61537

N° 651/09 – Do Senhor Deputado Fábio Souto, 
Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, comuni-
cando a apreciação do PL nº 469/07. .................... 61537

N° 503/09 – Do Senhor Deputado Eduardo 
Gomes, Presidente da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, comunicando 
a apreciação do PL nº 3.646/08. ........................... 61537

N° 523/09 – Do Senhor Deputado Tadeu Fi-
lippeli, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, comunicando a apreciação 
do PL nº 3.281-A/08. ............................................. 61537

N° 557/09 – Do Senhor Deputado Tadeu Fi-
lippeli, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, encaminhando os PDCs que 
especifica, apreciados pela referida Comissão. .... 61538

N° 559/09 – Do Senhor Deputado Tadeu Fi-
lippeli, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, encaminhando o PDC nº 
413/07, apreciado pela referida Comissão. ........... 61538

N° 346/09 – Da  Senhora Deputada Ana 
Arraes, Presidenta da Comissão de Defesa do 
Consumidor, comunicando a a preciação do PL nº 
5.327/09................................................................. 61538

Nº 396/09 – Do Senhor Deputado Edmilson 
Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, comuni-
cando a apreciação do PL nº 2.691/07. ................. 61538

Nº 400/09 – Do Senhor Deputado Edmilson 
Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, comuni-
cando a apreciação do PL nº 4.283/08. ................. 61538

Nº 402/09 – Do Senhor Deputado Edmilson 
Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, comuni-
cando a apreciação do PL nº 5.349/09. ................. 61539

Nº 403/09 – Do Senhor Deputado Edmilson 
Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, comuni-
cando a apreciação do PL nº 2.581/07. ................. 61539

Nº 404/09 – Do Senhor Deputado Edmilson 
Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, comuni-
cando a apreciação do PL nº 4.585/09. ................. 61539

N° 361/09 – Da  Senhora Deputada Maria 
do Rosário, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 
5.343/09. ................................................................ 61539

N° 362/09 – Da  Senhora Deputada Maria 
do Rosário, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 
5.663/09. ................................................................ 61540

N° 363/09 – Da  Senhora Deputada Maria 
do Rosário, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 
1.654/07. ................................................................ 61540

N° 364/09 – Da  Senhora Deputada Maria 
do Rosário, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 
2.317/07. ................................................................ 61540

N° 365/09 – Da  Senhora Deputada Maria 
do Rosário, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 
3.076/08. ................................................................ 61540

N° 370/09 – Da  Senhora Deputada Maria do 
Rosário, Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 4.923-
A/09. ...................................................................... 61540

N° 371/09 – Da  Senhora Deputada Maria do 
Rosário, Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 4.930-
A/09. ...................................................................... 61541

N° 372/09 – Da  Senhora Deputada Maria 
do Rosário, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 
5.488/09. ................................................................ 61541

N° 374/09 – Da  Senhora Deputada Maria do 
Rosário, Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura, comunicando a apreciação do PL nº 4.918-
A/09. ...................................................................... 61541

N° 850/09 – Do Senhor Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
encaminhando o PL nº 3.931-B/08, apreciado pela 
referida Comissão. ................................................. 61541

61440 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61441 

N° 853/09 – Do Senhor Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
encaminhando o PL nº 4.449-A/04, apreciado pela 
referida Comissão. ................................................. 61541

N° 854/09 – Do Senhor Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
encaminhando o PL nº 6.865-A/06, apreciado pela 
referida Comissão. ................................................. 61541

N° 855/09 – Do Senhor Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
encaminhando o PL nº 491-B/07, apreciado pela 
referida Comissão. ................................................. 61542

N° 856/09 – Do Senhor Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
encaminhando o PL nº 3.266/08, apreciado pela 
referida Comissão. ................................................. 61542

N° 261/09 – Da  Senhora Deputada Marina 
Maggessi, Presidente da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, comuni-
cando a aprovação do PL nº 1.808/07, com subs-
titutivo. .................................................................... 61542

Nº 301/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a prejudicialidade do PL nº 1.829/07 ..................... 61542

Nº 325/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a aprovação do PL nº 5.546/09. ............................ 61542

Nº 334/09 – Do Senhor Deputado Sabino Cas-
telo Branco, Presidente da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, comunicando 
a rejeição do PL nº 5.206/09. ................................ 61543

Nº 584/09 – Do Senhor Deputado Jaime Mar-
tins, Presidente da Comissão de Viação e Transpor-
tes, comunicando a rejeição do PL nº 4.576/09. ... 61543

Nº 278/09 – Do Senhor Deputado Rodrigo 
Rollemberg, solicitando a retirada de expressões 
dissonantes da realidade dirigidas à sua pessoa na 
Sessão Ordinária de 14-10-09. ............................. 61543

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 530/2009 – Do Supremo Tribunal Federal 
– Acrescenta o § 7º ao art. 20 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a res-
ponsabilidade na gestão fiscal e dá outras provi-
dências. ................................................................. 61544

PROJETOS DE LEI

Nº 6.262/2009 – Do Sr. Regis de Oliveira – 
Dispõe sobre a inclusão de noções de direitos do 
consumidor na grade curricular do ensino fundamen-
tal e ensino médio das escolas públicas e privadas 
de todo território brasileiro. .................................... 61545

Nº 6.276/2009 – Do Sr. Marcelo Ortiz – Esta-
belece o pagamento de Honorários aos advogados 
públicos. ................................................................. 61546

Nº 6.277/2009 – Do Sr. Fábio Faria – Institui 
fundo de apoio financeiro para a qualificação de 
trabalhadores rurais desempregados pelo proces-
so de mecanização das atividades agropecuárias 
e dá outras providências. ....................................... 61546

Nº 6.281/2009 – Da  Comissão de Legislação 
Participativa – Altera a redação do art. 9º da Lei 
nº 10.684, de 30 de maio de 2003, estabelecendo 
prazo para a suspensão da pretensão punitiva do 
Estado de, no máximo, cinco anos, entre outras 
providências.  ......................................................... 61548

Nº 6.282/2009 – Da  Comissão de Legislação 
Participativa – Dispõe sobre a prescrição intercor-
rente quando não houver bens penhoráveis. ........ 61551

Nº 6.285/2009 – Do Sr. Marcelo Itagiba – Al-
tera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de 
Execução Penal, para exigir exame criminológico 
do condenado no cumprimento da pena privativa 
de liberdade em regime semi-aberto e aberto. ...... 61552

Nº 6.287/2009 – Do Sr. Carlos Bezerra – Al-
tera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para 
regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia.  ............................................................ 61553

Nº 6.291/2009 – Do Sr. William Woo – Altera 
a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que 
“Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”, 
para enquadrar a prancha de surf entre os itens da 
franquia de bagagem. ............................................ 61554

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.985/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Mensagem de Es-
perança a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo. ............................................................. 61555

Nº 1.986/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Tra-
balho e Cidadania do Município de Maxaranguape 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Maxaranguape, Estado do Rio 
Grande do Norte. ................................................... 61557

Nº 1.987/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária A Voz 
de Penedo a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Penedo, Estado da 
Alagoas. ................................................................. 61558

Nº 1.988/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Ra-
diodifusão Gentilense – ASCARGE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 



61442 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Gentil, Estado do Rio Grande do Sul. ............... 61559

Nº 1.989/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação dos Moradores 
do Bairro da Aparecida a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Urucará, 
Estado do Amazonas. ............................................ 61560

Nº 1.990/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação “Josefa de Medei-
ros Lira” a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cruzeta, Estado do 
Rio Grande do Norte.............................................. 61562

Nº 1.991/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Boa Vista do Incra – ICBVI a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Boa 
Vista do Incra, Estado do Rio Grande do Sul. ....... 61563

Nº 1.992/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Imprensa FM de 
Vargem Grande do Sul Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Roseira, Estado de São Paulo..... 61564

Nº 1.993/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
TV do Amazonas Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Manaus, Estado do Amazonas. ............................. 61565

Nº 1.994/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Empresa 
Pioneira de Televisão S.A para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
São Carlos, Estado de São Paulo. ........................ 61566

Nº 1.995/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que declara perempta a concessão outorgada 
à Sociedade Rádio Dourados Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical no 
Município de Dourados, Estado do Mato Grosso do 
Sul. ......................................................................... 61568

Nº 1.996/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação Beneficente Joaquim 
Cocundo a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Bezerros, Estado de 
Pernambuco. .......................................................... 61569

Nº 1.997/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária e Cul-

tural do Bairro do Riacho a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Barreiri-
nhas, Estado do Maranhão. ................................... 61570

Nº 1.998/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a MEAC – Movimento Esportivo 
Amador Coquense a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Vitória do 
Mearim, Estado do Maranhão................................ 61572

Nº 1.999/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que autoriza a ACCLTP – Associação de Comu-
nicação Comunitária Liberdade de Três Palmeiras/
RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Três Palmeiras, Estado do Rio 
Grande do Sul. ....................................................... 61573

Nº 2.000/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação dos Moradores 
do Bairro da Muritiba a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Nazaré, 
Estado da Bahia. ................................................... 61574

Nº 2.001/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Obra Social e Cultural Santo 
Antônio a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Caçapava, Estado de 
São Paulo. ............................................................. 61575

Nº 2.002/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Gre-
gório de Souza Mororó – Bairro Acampamento a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Varjota, Estado do Ceará. ........... 61576

Nº 2.003/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Soli-
dariedade a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Novo Hamburgo, Estado 
do Rio Grande do Sul. ........................................... 61578

Nº 2.004/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Cultural e Comu-
nitária de Eldorado dos Carajás a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Eldorado dos Carajás, Estado do Pará. ............ 61579

Nº 2.005/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cul-
tural e Recreativa de Marapanim – ASCCREM a 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61443 

executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Marapanim, Estado do Pará. ....... 61580

Nº 2.006/2009 – Da  Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Radiodifusão de Dezesseis de Novembro – RS a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Dezesseis de Novembro, Estado 
do Rio Grande do Sul. ........................................... 61581

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 211/2009 – Do Sr. Paulo Roberto Perei-
ra – Torna obrigatória a tradução simultânea para 
a linguagem de deficientes auditivos das sessões 
plenárias da Câmara dos Deputados transmitidas 
pela TV Câmara. .................................................... 61583

INDICAÇÕES

Nº 5.531/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Educação a criação de uma 
biblioteca em “braille” no Município de Conceição 
do Castelo/ES ........................................................ 61583

Nº 5.532/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Educação a criação de uma 
biblioteca em “braille” no Município de Pinheiros/
ES. ......................................................................... 61583

Nº 5.533/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Educação a criação de uma 
biblioteca em “braille” no Município de Nova Vené-
cia/ES. ................................................................... 61584

Nº 5.534/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Saúde a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), para tratamento 
de pessoas portadoras de transtornos mentais, no 
Município de Castelo/ES. ...................................... 61584

Nº 5.535/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Saúde a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), para tratamento 
de pessoas portadoras de transtornos mentais, no 
Município de Bom Jesus do Norte/ES. .................. 61584

Nº 5.536/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Saúde a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), para tratamento 
de pessoas portadoras de transtornos mentais, no 
Município de Atílio Vivacqua/ES. ........................... 61585

Nº 5.537/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Saúde a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), para tratamento 
de pessoas portadoras de transtornos mentais, no 
Município de Apiacá/ES. ........................................ 61585

Nº 5.538/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Educação a criação de uma 
biblioteca em “braille” no Município de Domingos 
Martins/ES. ............................................................ 61586

Nº 5.539/2009 – Do Sr. Capitão Assumção – 
Sugere ao Ministro da Educação a criação de uma 

biblioteca em “braille” no Município de Ecoporanga/
ES. ............................................................................... 61586

Nº 5.540/2009 – Do Sr. Maurício Rands – Sugere 
ao Exmo. Sr. Ministro da Previdência Social, o efetivo 
cumprimento do disposto na Lei Federal nº 10.175 de 
10 de janeiro de 2001, Lei de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo e cujo objeto, doação pelo INSS ao 
Município do Recife do “Parque da Jaqueira”, foi reite-
rado pelo atual Presidente da República, Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva, conforme detalhamento anexo. ............. 61586

Nº 5.541/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Araguari, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61588

Nº 5.542/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de São João Del 
Rei no Estado de Minas Gerais. ............................ 61588

Nº 5.543/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de São Francisco 
de Sales, no Estado de Minas Gerais.................... 61589

Nº 5.544/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Serra do Salitre, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61590

Nº 5.545/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Tapira, no Es-
tado de Minas Gerais.. ........................................... 61590

Nº 5.546/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Tupaciguara, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61590

Nº 5.547/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere ao 
Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a implantação 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Tiros, no Estado de Minas Gerais. ...... 61590

Nº 5.548/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de União de Minas 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61591

Nº 5.549/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Veríssimo, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61591

Nº 5.550/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 



61444 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Urgência – SAMU, no município de Guimarânia, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61592

Nº 5.551/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Pedro Leopoldo, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61592

Nº 5.552/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Perdizes, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61592

Nº 5.553/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Pirajuba, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61593

Nº 5.554/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Planura, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61593

Nº 5.555/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Prata, no Es-
tado de Minas Gerais. ............................................ 61594

Nº 5.556/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Rio Paranaíba, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61594

Nº 5.557/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Romaria, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61594

Nº 5.558/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Sacramento, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61595

Nº 5.559/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Santa Juliana, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61595

Nº 5.560/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Santa Vitória, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61596

Nº 5.561/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Santa Rosa da 
Serra, no Estado de Minas Gerais. ........................ 61596

Nº 5.562/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de São Gotardo, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61596

Nº 5.563/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Pedrinópolis, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61597

Nº 5.564/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Nova Ponte, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61597

Nº 5.565/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Pará de Minas, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61598

Nº 5.566/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Patos de Minas, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61598

Nº 5.567/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Pratinha, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61598

Nº 5.568/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Patrocinio, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61599

Nº 5.569/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Limeira do 
Oeste, no Estado de Minas Gerais. ....................... 61599

Nº 5.570/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Lagoa Formosa, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61600

Nº 5.571/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Monte Alegre 
de Minas, no Estado de Minas Gerais. .................. 61600

Nº 5.572/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Monte Carmelo, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61600

Nº 5.573/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61445 

a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Iturama, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61601

Nº 5.574/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Itapagipe, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61601

Nº 5.575/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Iraí de Minas, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61602

Nº 5.576/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Ibiá, no Estado 
de Minas Gerais. .................................................... 61602

Nº 5.577/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Ibirité, no Es-
tado de Minas Gerais. ............................................ 61602

Nº 5578/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Indianópolis, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61603

Nº 5.579/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Ipiaçu, no Es-
tado de Minas Gerais. ............................................ 61603

Nº 5.580/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Ituiutaba, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61604

Nº 5.581/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Conquista, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61604

Nº 5.582/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Cruzeiro da 
Fortaleza, no Estado de Minas Gerais. ................. 61604

Nº 5.583/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Delta, no Esta-
do de Minas Gerais. ............................................... 61605

Nº 5.584/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU, no município de Estrela do Sul, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61605

Nº 5.585/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Formiga, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61606

Nº 5.586/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Fronteira, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61606

Nº 5.587/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Frutal, no Es-
tado de Minas Gerais. ............................................ 61606

Nº 5.588/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Gurinhatã, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61606

Nº 5.589/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Cascalho Rico, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61607

Nº 5.590/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Campina Verde, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61607

Nº 5.591/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Campos Altos, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61608

Nº 5.592/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Carneirinho, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61608

Nº 5.593/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Centralina, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61609

Nº 5.594/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Coromandel, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61609

Nº 5.595/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Comendador 
Gomes, no Estado de Minas Gerais. ..................... 61610



61446 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Nº 5.596/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Conceição das 
Alagoas, no Estado de Minas Gerais..................... 61610

Nº 5.597/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Araxá, no Es-
tado de Minas Gerais. ............................................ 61610

Nº 5.598/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Cachoeira 
Dourada no Estado de Minas Gerais. .................... 61611

Nº 5.599/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Campo Florido, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61611

Nº 5.600/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Canápolis, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61612

Nº 5.601/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Capinópolis, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61612

Nº 5.602/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Carmo do Pa-
ranaíba, no Estado de Minas Gerais. .................... 61612

Nº 5.603/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Água Comprida, 
no Estado de Minas Gerais. .................................. 61613

Nº 5.604/2009 – Do Sr. João Bittar – Sugere 
ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, no município de Araporã, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61613

Nº 5.605/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Arapuá, no 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 61614

Nº 5.606/2009 – Do Sr. João Bittar – Suge-
re ao Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, no município de Abadia dos 
Dourados, no Estado de Minas Gerais. ................. 61614

Nº 5.607/2009 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly – 
Sugere ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão a transferência do prédio do Departamento 
da Polícia Federal situado na rua Ubaldino do Ama-
ral, 321, em Curitiba, para a Universidade Federal 
do Paraná-UFPR. .................................................. 61614

Nº 5.608/2009 – Do Sr. Eliene Lima – Suge-
re, ao Ministro de Estado da Educação, Fernando 
Haddad, a necessidade de liberar recursos para 
aquisição de um ônibus adaptado para o transporte 
escolar dos alunos da PESTALOZZI do município 
de Várzea Grande/MT. ........................................... 61615

Nº 5.609/2009 – Do Sr. Eliene Lima – Sugere, ao 
Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad, 
a necessidade de liberar recursos para aquisição de 
um ônibus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da PESTALOZZI do município de Juína/MT. . 61615

Nº 5.610/2009 – Do Sr. Eliene Lima – Sugere ao 
Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad, a 
necessidade de liberar recursos para aquisição de um 
ônibus adaptado para o transporte escolar dos alunos 
da PESTALOZZI do município de Jaciara/MT. .......... 61616

Nº 5.642/2009 – Do Sr. Fernando Gabeira – 
Sugere que o Presidente da República Federativa 
do Brasil conceda condecoração aos tripulantes 
do avião C-98 Caravan da Força Aérea Brasileira, 
que sofreu pane e fez um pouso forçado no igarapé 
Jacurapá, no oeste do Amazonas. ........................ 61616

RECURSO

Nº 315/2009 – Do Sr. Eduardo Cunha – Con-
tra parecer terminativo da Comissão de Finanças e 
Tributação ao Projeto de Lei nº 6973 de 2006. ...... 61616

REQUERIMENTOS 

Nº 4.056/2009 – Do Sr. Luiz Couto, requer de 
sessão solene em homenagem aos 100 anos do 
nascimento de Dom Hélder Câmara. .................... 61617

Nº 5.688/2009 – Do Sr Flaviano Melo, requer 
o envio do PDC 981/08 ao Plenário da Câmara, com 
fundamento no art.52, item III, combinado com o 
parágrafo 6º do Regimento Interno.  ...................... 61618

Nº 5.729/2009 – Do Sr Vanessa Grazziotin, 
requer voto de louvor ao Senhor Eduardo Braga, Go-
vernador do Estado do Amazonas, pela participação 
como palestrante na segunda Conferência Mundial 
de Governadores sobre Clima Global 2009. ......... 61619

Nº 5.730/2009 – Do Sr Vanessa Grazziotin, 
requer Voto de Louvor aos Senhores Miguel Paiva 
Belexo, prefeito do município de Maués, no Amazo-
nas, Ildnav Trajano Secretário de Saúde de Maués, 
Silvio Alves da Silva, médico coordenador clínico 
da maternidade do município de Maués e a toda a 
sua equipe, pela indicação pelo Ministério da Saúde 
do Programa de Humanização de Partos da rede 
municipal de Maués, como referência nacional no 
combate a mortalidade materna. ........................... 61619

Nº 5.732/2009 – Do Sr Eudes Xavier, voto de 
congratulações ao Jornal Anasps, um informativo 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61447 

da Associação Nacional dos Servidores da Previ-
dência e da Seguridade Social.  ............................ 61619

Nº 5.733/2009 – Do Sr Eudes Xavier, voto de 
congratulações a todos os pensionistas e inativos da 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Antigo Distrito 
Federal. .................................................................. 61620

Nº 5.734/2009 – Do Sr Eudes Xavier, voto de 
congratulações a Embaixada da República de An-
gola, acreditada na República Federativa do Brasil 
Brasília-DF ............................................................. 61620

Nº 5.735/2009 – Colbert Martins, moção de 
parabéns ao Jornal Tribuna da Bahia.  .................. 61620

Nº 5.750/2009 – Da  Sra Vanessa Grazzio-
tin, requer Voto de Louvor para senhora Hildelene 
Lobato Bahia, a primeira mulher comandante da 
Marinha Mercante brasileira. ................................. 61621

Nº 5.761/2009 – Do Sr Márcio França, voto 
de Louvor aos profissionais de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo ........................................ 61621

Nº 5.769/2009 – Do Sr Guilherme Campos, 
requer a revisão do despacho de distribuição do PL 
nº 751, de 2003. .................................................... 61621

Nº 5.814/2009 – da. Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 115-A, de 2007, requer a Prorro-
gação por 20 (vinte sessões ordinárias, o prazo da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta à Emenda à Constituição nº 115-A de 
2007. ...................................................................... 61622

PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Solicitação aos trabalhadores aposentados 
de manutenção do silêncio nas galerias do plená-
rio. .......................................................................... 61622

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem.) – Expectativa de destrancamento da pauta 
para votação do Projeto de Lei nº 1, de 2007, em 
especial da emenda apresentada à matéria, des-
tinada à extensão de reajustes do salário mínimo 
às aposentadorias e pensões.  .............................. 61622

PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Reiteração do pedido aos trabalhadores 
aposentados de manutenção do silêncio nas gale-
rias do plenário.  .................................................... 61622

IV – Pequeno Expediente
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT– AP. Pela 

ordem.) – Solidariedade aos trabalhadores aposen-
tados presentes nas galerias. Reiteração do pedido 
da Presidência quanto à observância do silêncio du-
rante a sessão. Indignação do orador com a recusa 
da empresa Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS; 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP, e do Ministério de Minas 
e Energia de comparecimento à audiência pública 
na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional destinada ao debate 
da exploração de petróleo na camada pré-sal....... 61622

JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR– SC. Pela or-
dem.) – Apoio às propostas de vinculação de rea-
justes dos proventos de aposentados pelo Produto 
Interno Bruto — PIB e pelo salário mínimo. .......... 61623

PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Reiteração do aviso aos trabalhadores apo-
sentados de manutenção do silêncio nas galerias 
do plenário. ............................................................ 61623

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) – 
Realização da 1ª Festa do Leitão Grelhado e da 6ª 
Jiricada, respectivamente, nos Municípios de Nova 
Erechim e Alto Bela Vista, Estado de Santa Catari-
na. Defesa de aprovação do Projeto de Lei nº 1, de 
2007, de interesse dos aposentados e pensionistas. 
Realização da 6ª Festa do Chimarrão no Município 
de Catanduvas, Estado de Santa Catarina  .......... 61623

LAEL VARELLA (DEM – MG. Pela ordem.) 
– Empenho do orador na garantia de direitos tra-
balhistas do Secretariado Parlamentar da Câmara 
dos Deputados. ...................................................... 61624

JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela 
ordem.) – Tratamento diferenciado do Senado Fe-
deral quanto ao cumprimento de decisões judiciais 
sobre a cassação do mandato do Senador Expedito 
Júnior e do ex-Senador João Capiberibe. Declara-
ção de voto favorável ao projeto de interesse dos 
trabalhadores aposentados. .................................. 61624

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES) – 
Apresentação do relatório preliminar da Comissão 
Especial destinada ao exame da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 300, de 2008, sobre o estabe-
lecimento do piso salarial nacional de policiais e 
bombeiros militares. Apoio ao Projeto de Lei nº 1, de 
2007, de interesse dos aposentados e pensionistas. 
Precariedade das condições de trabalho dos Defen-
sores Públicos no Estado do Espírito Santo.  .......... 61624

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE) – 
Expectativa de aprovação, pelo Senado Federal, de 
proposta de emenda à Constituição sobre a eman-
cipação política de distritos. ................................... 61625

GERALDO SIMÕES (PT – BA) – Participação 
do orador na comitiva do Governador do Estado da 
Bahia, Jaques Wagner, em visita aos Municípios de 
Coaraci, Camamu e Itacaré para inauguração de 
obras e serviços. .................................................... 61625

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS) – Apoio 
aos projetos de lei de interesse dos trabalhadores 
aposentados. Visita do Governador de Mato Gros-
so do Sul, André Puccinelli, ao Município de Dou-
rados para lançamento e inauguração de obras 
públicas. ................................................................. 61626

LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela ordem.) 
– Recebimento de certificados por estudantes do 
curso de inclusão digital, no Município de Três Ma-
rias, Estado de Minas Gerais. Eficiência da admi-
nistração do gestor da municipalidade. ................. 61627

DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem.) – Publi-
cação, pelo Jornal da Câmara, de matéria sobre a 



61448 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

criação, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de selo de 
qualidade de produtos da agricultura familiar, e sobre 
a aprovação da proposta de emenda à Constituição 
a respeito da inclusão da alimentação no rol dos di-
reitos sociais. Congratulações à Embrapa Hortaliças 
pelo desenvolvimento da cenoura planalto. ............. 61627

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC) – Avalia-
ção, por técnicos da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico — OCDE, das políti-
cas educacionais do Estado de Santa Catarina. Mis-
são de veterinários europeus no oeste catarinense 
para visita a empresas da agroindústria. Registro de 
voto em votação anterior. Defesa de apreciação de 
proposta de interesse dos trabalhadores aposenta-
dos. ........................................................................ 61627

ERNANDES AMORIM (PTB – RO) – Recla-
mação contra a discriminação no processo de libe-
ração de recursos de emendas orçamentárias. .... 61628

PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Resposta ao Deputado Ernandes Amo-
rim. ......................................................................... 61629

IVAN VALENTE (PSOL – SP) – Homenagem 
à memória do líder revolucionário Carlos Marighella 
ao ensejo dos 40 anos do seu assassinato. .......... 61629

ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem.) 
– Adesão da Região Metropolitana de Londrina, 
Estado do Paraná, ao Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania — PRONASCI. 
Imediata votação da proposta de concessão de 
reajuste salarial aos aposentados e pensionistas. 61630

GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela or-
dem.) – Expectativa de aprovação, pela Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado, do Projeto de Lei nº 4.575, de 2009, sobre 
instituição do Programa de Proteção aos Defenso-
res dos Direitos Humanos. Apoio ao projeto de lei 
concessivo de reajuste salarial a aposentados e 
pensionistas. .......................................................... 61630

CARLOS SANTANA (PT – RJ) – Imediata 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, sobre equiparação da remuneração 
dos Policiais Militares dos Estados com a da Polícia 
Militar do Distrito Federal, extensiva aos integran-
tes do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos, 
e da Proposta de Emenda à Constituição nº 391, 
de 2009, acerca da criação de plano de carreira e 
de piso salarial profissional nacional para o agente 
comunitário de saúde e o agente de combate às en-
demias. Apoio à aprovação de matéria de interesse 
dos aposentados e pensionistas. .......................... 61631

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Homena-
gem à memória do líder revolucionário Carlos Mari-
ghella, ao ensejo do transcurso dos 40 anos do seu 
assassinato. Posicionamento contrário à redução da 
maioridade penal. Apoio à aprovação de matéria 
de interesse dos aposentados e pensionistas. ...... 61631

JOVAIR ARANTES (PTB – GO – Como Lí-
der) – Apoio do PTB à aprovação de projeto de lei 
de interesse dos trabalhadores aposentados. ....... 61633

MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. Pela 
ordem.) – Solidariedade aos aposentados presen-
tes nas galerias do plenário, especialmente aos 
do Estado do Rio Grande do Sul. Elaboração, pela 
bancada feminina no Congresso Nacional, de nota 
sobre divulgação, pelo programa Fantástico, da TV 
Globo, de reportagem acerca de atos de intolerân-
cia praticados contra estudante da Universidade 
Bandeirante de São Paulo. Discriminação do Go-
vernador do Estado do Paraná, Roberto Requião, 
contra homossexuais. ............................................ 61633

CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela or-
dem.) – Realização, por policiais e bombeiros milita-
res do Estado do Ceará, de caminhada em prol da 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, sobre equiparação dos soldos de 
policiais e bombeiros militares dos Estados com os 
do Distrito Federal. ................................................ 61634

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM. 
Pela ordem.) – Eleição da oradora para a Presidên-
cia do Diretório Estadual do PCdoB do Amazonas. 
Saudações aos trabalhadores aposentados. ........ 61634

GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS) 
– Inauguração do Hospital Regional Dr. Álvaro Fon-
toura Silva no Município de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul. Apreensão dos habitantes do Muni-
cípio de Dourados ante o funcionamento de unidade 
prisional de regime semiaberto em importante rua 
da cidade. .............................................................. 61634

EUDES XAVIER (PT – CE) – Matéria Você 
ainda pode ajudar a Casa do Sol Nascente, veicu-
lada pelo jornal O Povo, de Fortaleza, Estado do 
Ceará.  ................................................................... 61635

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC) 
– Apoio à extensão de reajustes do salário mínimo 
às aposentadorias e pensões. Acerto da decisão 
da Justiça Federal do Estado do Acre sobre a obri-
gatoriedade de garantia, pela Fundação Nacional 
de Saúde — FUNASA, pelo Governo Estadual e 
pelo Governo Federal, de tratamento digno aos 
trabalhadores contaminados pelo inseticida DDT, 
os chamados mata-mosquitos.  ............................. 61636

ZONTA (PP – SC. Pela ordem.) – Solicitação 
à Presidência de inclusão do Projeto de Lei nº 1, 
de 2007, como primeiro item da pauta. ................. 61637

PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Resposta ao Deputado Zonta. .................. 61637

PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP) – Razões 
da adesão do Senador Renan Calheiros à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, de 
interesse dos policiais e bombeiros militares. Con-
clamação à Casa para aprovação da matéria. ...... 61637

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Ocorrência 
de assalto em cartório no Município de Dias d’Ávila, 
Estado da Bahia. Apresentação de emenda à Lei de 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61449 

Diretrizes Orçamentárias — LDO destinada à área 
de segurança pública. Defesa de votação pela Casa 
do Projeto de Lei nº 01, de 2007, de interesse dos 
trabalhadores aposentados. .................................. 61638

MANATO (PDT – ES. Pela ordem.) – Defe-
sa da extensão de reajustes do salário mínimo às 
aposentadorias e pensões. .................................... 61639

IRINY LOPES (PT – ES) – Apoio às reivin-
dicações dos trabalhadores aposentados. Posicio-
namento da bancada federal do Estado do Espírito 
Santo quanto à distribuição de royalties de petróleo. 
Situação de calamidade reinante em Municípios do 
Estado em decorrência das chuvas intensas. So-
licitação à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária — INFRAERO de cumprimento de 
acordo sobre a revitalização do Aeroporto Interna-
cional de Vitória. .................................................... 61639

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela or-
dem.) – Apoio à extinção do fator previdenciário. 
Nota da Diretoria das Mulheres da União Nacional 
dos Estudantes em solidariedade à universitária 
Geysa Arruda, hostilizada por estudantes na Uni-
versidade Bandeirante de São Paulo, no Município 
de São Bernardo do Campo.  ................................ 61640

JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE) – Votação pela 
respectiva Comissão Especial do parecer oferecido 
ao Projeto de Lei nº 5.940, de 2009, sobre a cria-
ção do Fundo Social com recursos da exploração 
de petróleo da camada pré-sal. ............................. 61641

GERALDINHO (PSOL – RS. Pela ordem.) – 
Anúncio da apresentação de emenda ao projeto de 
lei sobre a criação do Fundo Social com recursos 
da exploração de petróleo na camada pré-sal, em 
benefício dos trabalhadores aposentados. ............ 61642

JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Racionamento de energia elétrica em Municípios 
do Estado do Amapá. Má administração da Compa-
nhia de Eletricidade do Amapá — CEA. Transcurso 
dos 40 anos do assassinato do líder revolucionário 
Carlos Marighella. .................................................. 61642

JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP) – Trans-
curso dos 79 anos da Instituição do Direito a Voto 
da Mulher. Realização do Seminário Internacional 
Políticas e Práticas de Igualdade de Gênero no Mun-
do do Trabalho. Saudação à companheira do líder 
revolucionário Carlos Marighella, Clara Charf.  ..... 61643

DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ) – Aumento 
da população idosa no Brasil e no mundo. Apoio 
às propostas de interesse de aposentados e pen-
sionistas. ................................................................ 61644

EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB – RJ) – 
Inauguração do navio Abreu Lima, construído pelo 
estaleiro Estaleiro Ilha S.A. — EISA. Realização do 
8º Congresso Nacional dos Defensores Públicos com 
o tema Defensoria Pública: Passaporte Essencial à 
Cidadania, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul. Dados extraídos do III Diagnóstico das De-
fensorias Públicas no Brasil. Proposições em prol 

da Defensoria Pública em tramitação no Congresso 
Nacional. ................................................................ 61645

NAZARENO FONTELES (PT – PI) – Apre-
sentação, pela Frente Parlamentar da Segurança 
Alimentar e Nutricional, de sugestões para elabora-
ção do Orçamento Geral da União de 2010. Defesa 
de ampliação dos recursos destinados ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. Regozijo com a 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 47, de 2003, sobre a inclusão da alimentação no 
rol dos direitos sociais. Elaboração, pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, de cartilha da respeito 
de ligação entre a alimentação escolar e a agricul-
tura familiar. ........................................................... 61646

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS. 
Pela ordem.) – Alerta sobre a realização de mano-
bras para não votação da proposta de extensão do 
índice de reajuste do salário mínimo aos proventos 
de aposentados e pensionistas. Defesa de revoga-
ção do fator previdenciário. .................................... 61646

CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela or-
dem.) – Elogio ao trabalho desenvolvido pela Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
— COBAP. Expectativa de aprovação pela Casa 
da proposta de extensão do índice de reajuste do 
salário mínimo a aposentadorias e pensões. ........ 61647

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE) – Su-
cesso do Programa Chapéu de Palha, implantado 
pelo Governador do Estado de Pernambuco, Edu-
ardo Campos, em municípios da zona canavieira. 61647

WILLIAM WOO (PSDB – SP) – Alcance social 
de programa de acesso à banda larga na Internet 
lançado pelo Governador do Estado de São Pau-
lo, José Serra. Sucesso do Serviço Estadual de 
Diagnóstico por Imagem — SEDI, implantado no 
Estado. Necessidade de divulgação, pelo Governo 
Federal, da lei concessiva de anistia a imigrantes 
em situação irregular no País. ............................... 61648

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Transcur-
so do 97º aniversário de fundação da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Sucesso da política 
de interiorização da Universidade. ........................ 61650

FÁBIO SOUTO (DEM – BA) – Benefícios ad-
vindos da realização dos Jogos Olímpicos de 2016 
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.  ....... 61650

CIRO NOGUEIRA (PP – PI) – Defesa da apro-
vação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
300, de 2008, sobre a equiparação entre os soldos 
dos policiais e bombeiros militares dos Estados e 
do Distrito Federal.  ............................................... 61651

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM) – 
Necrológio da avó do orador, Maria Izabel Ferreira 
da Eira. .................................................................. 61652

FELIPE BORNIER (PHS – RJ) – Pesquisa 
realizada pelo Centro de Referência em Álcool, Ta-
baco e Outras Drogas — CRATOD a respeito do uso 
abusivo de bebidas alcoólicas por adolescentes.  . 61653



61450 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR) – Trans-
curso do Dia da Cultura. ........................................ 61653

OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB – RS) – 
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 
pela suspensão de execuções fiscais de empresas. 
Necessidade de aperfeiçoamento da Lei nº 11.101, 
de 2005, sobre a recuperação judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e da sociedade empre-
sária. ...................................................................... 61654

PAULO ROCHA (PT – PA) – Aprovação pela 
Casa da Proposta de Emenda à Constituição nº 
47, de 2003, sobre a inclusão da alimentação no 
rol dos direitos sociais. .......................................... 61655

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Contrariedade 
à aprovação de proposta de emenda à Constituição 
sobre a incorporação de municípios do Estado de 
Goiás ao Distrito Federal. Proposta de redistribuição 
dos recursos de fundos constitucionais em favor 
dos municípios localizados na região do entorno 
de Brasília. ............................................................. 61655

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR – 
MG) – Reexame da política brasileira de transporte 
ferroviário.  ............................................................. 61656

VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – PB) 
– Construção do Hospital de Emergência e Trauma 
de Campina Grande, no Estado da Paraíba.  ........ 61657

VANDER LOUBET (PT – MS) – Destinação 
ao setor educacional de recursos oriundos da ex-
ploração de petróleo na camada pré-sal. .............. 61658

VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ) – Apro-
vação pela Comissão de Defesa do Consumidor do 
Projeto de Lei nº 4.079, de 2008, proibitivo da co-
brança de taxa de religação ou de restabelecimento 
de serviços públicos.  ............................................ 61659

V – Grande Expediente
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem.) – Superávit da balança comercial 
brasileira. Êxito da política econômica adotada pelo 
Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes. ...... 61660

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS. 
Pela ordem.) – Destrancamento da pauta para vota-
ção de projeto de lei de interesse dos trabalhadores 
aposentados. ......................................................... 61660

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Caráter inconsti-
tucional e autoritário do Projeto de Lei Complementar 
nº 518, de 2009, impeditivo da candidatura a cargos 
eletivos de políticos condenados pela Justiça. ...... 61660

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso 
aos trabalhadores aposentados sobre a proibição 
de manifestações nas galerias do plenário............ 61664

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem.) – Alerta sobre a possibilidade da utilização de 
manobra regimental para não votação de proposta 
de interesse dos aposentados e pensionistas. ...... 61665

ZONTA (PP – SC. Pela ordem.) – Saudações 
aos aposentados presentes na Casa. Imediata vo-

tação do Projeto de Lei nº 1, de 2007, de interesse 
da classe. ............................................................... 61665

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Refe-
rências elogiosas ao Deputado Humberto Souto. . 61665

ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela or-
dem.) – Responsabilidade do Governo Federal pela 
não votação, na Casa, de proposição de interesse 
dos aposentados e pensionistas. .......................... 61665

HUGO LEAL (PSC – RJ) – Considerações so-
bre os critérios adotados na distribuição de royalties 
de petróleo no novo marco regulatório. Defesa, pelo 
Partido Social Cristão, da extinção do fator previ-
denciário e de vinculação de reajustes do salário 
mínimo às aposentadorias. .................................... 61666

PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela or-
dem.) – Necessidade de apuração do pagamento 
pela Caixa Econômica Federal das despesas de 
festa promovida por Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Revisão de aposentadorias mantidas pela 
Previdência Social. ................................................ 61669

ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem.) – Defesa de aprovação pela Casa do 
projeto de lei de interesse dos aposentados e pen-
sionistas. ................................................................ 61669

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Presen-
ça no plenário dos Senadores Paulo Paim e Mário 
Couto. Aviso sobre a proibição de manifestações 
nas galerias do plenário. ........................................ 61670

ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem.) – Cria-
ção da Universidade Federal do Oeste do Pará — 
UFOPA, com sede no Município de Santarém.  .... 61670

POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela or-
dem.) – Compromisso do PDT de atuação em prol 
dos aposentados brasileiros. ................................. 61671

CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 
ordem.) – Defesa de extensão de reajustes do sa-
lário mínimo às aposentadorias e pensões. .......... 61671

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem.) – Aplausos ao Presidente Michel Temer 
pela inclusão na pauta de projeto de lei interesse 
dos aposentados brasileiros. Inconformismo com a 
não votação da matéria pela Casa. ....................... 61671

VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem.) – Votação pela Casa de proposta de inte-
resse dos trabalhadores aposentados. .................. 61671

ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela ordem.) 
– Apoio à aprovação pela Casa de matéria de inte-
resse dos aposentados. Manutenção na pauta de 
projeto de lei sobre Política Nacional de Resídu-
os.  ......................................................................... 61672

AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem.) – 
Apoio à aprovação pela Casa do projeto de lei de 
interesse dos aposentados e pensionistas. Priori-
dades estabelecidas pela Comissão de Turismo e 
Desporto. ............................................................... 61672



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61451 

PRESIDENTE (Michel Temer) – Presença no 
plenário do Governador em exercício do Estado de 
Sergipe Belivaldo Chagas...................................... 61672

Apresentação de proposições: ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME, ÁTILA LINS, BONIFÁ-
CIO DE ANDRADA, BRUNO ARAÚJO, CAPITÃO 
ASSUMÇÃO, CARLOS BRANDÃO, CHICO ALEN-
CAR, COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; COMISSÃO 
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 
NACIONAL, COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE 2007, DO SR. 
PAULO RENATO SOUZA, QUE “CRIA O TRIBUNAL 
SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA”; 
DR. ROSINHA, DR. TALMIR, EDUARDO CUNHA, 
FLÁVIO BEZERRA, GONZAGA PATRIOTA, HEN-
RIQUE FONTANA, JANETE CAPIBERIBE, JOÃO 
BITTAR, JOÃO DADO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, 
JOSÉ OTÁVIO GERMANO, LUIZ CARLOS HAULY, 
MANOEL JUNIOR, MANUELA D’ÁVILA, MARCELO 
TEIXEIRA, MARINHA RAUPP, PAULO ROBERTO 
PEREIRA, PAULO TEIXEIRA, POMPEO DE MAT-
TOS, PROFESSOR RUY PAULETTI, PROFESSOR 
SETIMO, RENATO AMARY, SANDRO MABEL, 
SERGIO PETECÃO, SOLANGE AMARAL, VANDER 
LOUBET, VANESSA GRAZZIOTIN, VICENTINHO, 
VITAL DO RÊGO FILHO........................................ 61672

VI – Ordem do Dia
ONYX LORENZONI (DEM – RS – Como Lí-

der) – Solidariedade ao Senador Paulo Paim pela 
luta empreendida em defesa dos aposentados e 
pensionistas. Possibilidade de retirada da pauta de 
projeto de lei de interesse da classe. Compromisso 
do DEM de votação de matéria a respeito do as-
sunto. ..................................................................... 61681

PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão, 
em turno único, das Emendas do Senado Federal 
ao Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009 
(Medida provisória nº 466, de 2009), que dispõe 
sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas 
isolados. ................................................................. 61682

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Ques-
tão de ordem sobre a votação de medida provisória 
pela Casa para o destrancamento da pauta. ......... 61682

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Fernando Coruja. .................................. 61682

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Questão 
de ordem sobre a impossibilidade de concessão de 
prazo ao Relator para apresentação de parecer às 
emendas do Senado Federal a medida provisória. 61682

PRESIDENTE (Michel Temer) – Indeferimento 
da questão de ordem do Deputado Fernando Co-
ruja. ........................................................................ 61682

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Apre-
sentação de recurso à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania contra a decisão da Pre-
sidência sobre a questão de ordem do orador. ..... 61683

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
do recurso apresentado pelo Deputado Fernando 
Coruja. ................................................................... 61683

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Ques-
tão de ordem sobre a designação de novo Relator, 
no caso da solicitação de prazo para emissão de 
parecer à matéria pelo Relator. ............................. 61683

PRESIDENTE (Michel Temer) – Indeferimento 
da questão de ordem do Deputado Fernando Co-
ruja. ........................................................................ 61684

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Apre-
sentação de recurso à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania contra a decisão da Pre-
sidência sobre a questão de ordem formulada pelo 
orador. .................................................................... 61684

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
do recurso apresentado pelo Deputado Fernando 
Coruja. ................................................................... 61684

PRESIDENTE (Michel Temer) – Concessão 
da palavra ao Deputado João Carlos Bacelar para 
emissão de parecer à matéria. .............................. 61684

JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA) – Soli-
citação à Presidência de concessão de prazo para 
emissão parecer às emendas do Senado Federal. 61684

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
do pleito do Relator. ............................................... 61684

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Como Líder) 
– Responsabilidade do Governo Luiz Inácio Lula 
da Silva pela não votação do projeto de lei sobre a 
concessão de reajuste nos proventos de aposen-
tados e pensionistas. ............................................. 61684

ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela ordem.) 
– Decisão do Democratas no sentido da obstrução 
dos trabalhos após a votação, na sessão extraor-
dinária, da PEC referente aos precatórios, até a 
votação do PL nº 1, de 2007.................................. 61685

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Como Líder) – 
Necessidade de votação pela Casa do projeto de lei 
da sobre o reajuste dos proventos de aposentados 
e pensionistas. Inconsistência da argumentação a 
respeito da existência de déficit nas contas da Pre-
vidência Social. ...................................................... 61685

PRESIDENTE (Michel Temer) – Presença no 
plenário dos Deputados da Turquia Hasan Murat 
Mercan, Metin Yilmaz Canan Kalsin, Canan Arit-
man, e do Embaixador da Turquia no Brasil, Ersin 
Erçin.  ..................................................................... 61686

PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicitação 
aos trabalhadores aposentados de manutenção da 
ordem nas galerias do plenário. ............................ 61686

FERNANDO CORUJA (PPS – SC – Como 
Líder) – Responsabilidade do Governo Federal pela 
não votação da proposta de interesse dos aposen-
tados. ..................................................................... 61687

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso aos 
visitantes sobre a proibição de manifestação dos 
presentes nas galerias.  ......................................... 61687



61452 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

HUGO LEAL (PSC – RJ – Como Líder) – 
Compromisso do PSC com os interesses dos apo-
sentados brasileiros. Importância da manifestação 
realizada pelos trabalhadores aposentados nas 
galerias do plenário. .............................................. 61688

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Como 
Líder) – Equívoco da proposta de vinculação de 
reajustes do salário mínimo aos proventos de apo-
sentados e pensionistas. Valorização da classe pelo 
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Perspectiva de 
realização de acordo para reajuste de aposenta-
dorias e pensões e de apresentação de proposta 
alternativa à extinção do fator previdenciário.  ....... 61688

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
aposentados presentes nas galerias do plenário de 
atenção aos discursos proferidos no plenário. ...... 61688

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
DEVANIR RIBEIRO (PT – SP).  ............................. 61689

JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE) – Questão de 
ordem sobre o comprometimento da Presidência da 
Casa com as manifestações nas galerias do plená-
rio. .......................................................................... 61689

PRESIDENTE (Michel Temer) – Dificuldade 
para condução da sessão em face das manifesta-
ções nas galerias. Renovação de pedido às pessoas 
presentes nas galerias do plenário de atenção aos 
discursos parlamentares proferidos no plenário. ... 61690

HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como Lí-
der) – Compromisso do Governo Lula da Silva com 
o prosseguimento das negociações em torno de 
proposta que atenda aos anseios dos aposentados 
e pensionistas e garanta o equilíbrio nas contas 
públicas. Avanços trazidos pelo Governo Federal 
para a classe.  ....................................................... 61690

VII – Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores.)
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) – 

Indagação à Mesa sobre a conveniência de con-
servação do mesmo painel eletrônico.  ................. 61691

PRESIDENTE (Michel Temer) – Determina-
ção da não conservação do mesmo painel. .......... 61691

VIII – Encerramento
2 – ATA DA 302ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª 
LEGISLATURA, EM 4 DE NOVEMBRO DE 2009

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

anterior
III – Leitura do expediente
ZONTA (PP – SC. Pela ordem.) – Apelo ao 

Presidente Michel Temer de inclusão do Projeto de 
Lei nº 1, de 2007, como o item 1 da pauta. ........... 61700

PRESIDENTE (Marco Maia) – Cumprimento 
pela Presidência da lista dos oradores inscritos para 
o uso da palavra. ................................................... 61700

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Questão 
de ordem sobre a assunção pela Presidência do 
compromisso de votação do Projeto de Lei nº 1, de 
2007, de interesse dos aposentados, após a votação 
da Medida Provisória nº 466, de 2009. Conveniência 
de compromisso da Mesa de inclusão da matéria 
na pauta, após a votação da medida Provisória nº 
466, de 2009. ......................................................... 61700

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso aos 
Deputados sobre a necessidade de citação de dis-
positivo do Regimento Interno para apresentação 
de questão de ordem. ............................................ 61701

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ) – Questão de 
ordem sobre o adiamento da votação do Projeto de 
Lei nº 1, de 2007, de interesse dos aposentados, 
em face da não designação de novo Relator da 
matéria. .................................................................. 61701

PRESIDENTE (Marco Maia) – Acolhimento 
da questão de ordem do Deputado Miro Teixeira 
para oportuna decisão. .......................................... 61701

JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG) – Ques-
tão de ordem sobre a abertura de nova lista de 
inscrição para o uso da palavra na sessão extraor-
dinária. ................................................................... 61702

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 
ordem.) – Contradita à questão de ordem do De-
putado Júlio Delgado. ............................................ 61702

PRESIDENTE (Marco Maia) – Manifestação 
de boas-vindas aos Parlamentares de Uganda Me-
nhya Simon Gerald, Okello-Okello John Livingstone, 
Grace Oburu e Owilli Geoffrey, presentes no plená-
rio. .......................................................................... 61703

JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela 
ordem.) – Necessidade de abertura de nova lista 
de inscrição para uso da palavra na sessão extra-
ordinária. ................................................................ 61703

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Júlio Delgado. ........................................ 61703

ONYX LORENZONI (DEM – RS – Como Lí-
der) – Responsabilidade do Governo Luiz Inácio 
Lula da Silva pela não votação de propostas de 
interesse dos aposentados e pensionistas. Razão 
da obstrução das votações pelo DEM. Truculência 
praticada por integrantes do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra — MST no Estado do 
Pará. ...................................................................... 61703

SOLANGE AMARAL (DEM – RJ – Como Lí-
der) – Compromisso do Presidente Michel Temer de 
votação da proposta de interesse dos trabalhadores 
aposentados. Apoio da oradora às reivindicações 
da classe. Disposição da Minoria para a votação da 
matéria. .................................................................. 61704

IV – Breves Comunicações
MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG) – Esca-

lada da violência doméstica no País. ..................... 61705



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61453 

AFONSO HAMM (PP – RS) – Realização do 
Frutal Cone Sul no Município de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul. ............................... 61706

LEONARDO MONTEIRO (PT – MG) – Êxito 
da política social adotada pelo Governo Luiz Inácio 
Lula da Silva. Aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 47, de 2003, sobre a inclusão da 
alimentação no rol dos direitos sociais. ................. 61707

LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO) – 
Transcurso de aniversário do Município de Perolân-
dia, em Goiás. Comemoração dos 76 anos de fun-
dação de Goiânia, Capital do Estado. ................... 61708

ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB – PR) – 
Transcurso do 25º aniversário de atuação do Re-
verendo Osni Ferreira como Pastor Titular da Igreja 
Presbiteriana de Londrina, Estado do Paraná. Aca-
tamento parcial, pelo Relator da Comissão Espe-
cial destinada ao exame da proposta de criação do 
Fundo Social com recursos oriundos da exploração 
de petróleo na camada pré-sal, Deputado Antonio 
Palocci, de emenda do orador destinada à inclusão 
da saúde pública entre os setores beneficiados pelo 
Fundo. .................................................................... 61709

PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/PMDB 
– MT) – Efeitos positivos para a economia brasileira 
advindos da realização da Copa do Mundo de Fute-
bol de 2014. Necessidade de investimentos no setor 
de infraestrutura para a realização do evento. ....... 61710

RENATO AMARY (PSDB – SP) – Compro-
metimento do orador com projetos referentes à 
questão ambiental. Votação, pela Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa Nacional, do projeto 
de decreto legislativo a respeito das obrigações 
brasileiras para a redução das emissões de gases 
responsáveis pelo efeito estufa. ............................. 61711

FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB – 
PE) – Escalada da violência e da criminalidade no 
País. Reexame de dispositivos do Código Penal 
Brasileiro e da Lei de Execução Penal. Eficiência 
da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. ........ 61711

ALEX CANZIANI (PTB – PR) – Relevância do 
livro Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 
Contemporâneo, de Jaqueline Moll. Congratulação 
ao Ministro do Turismo, Luiz Barreto, pelo lançamen-
to do programa Viaja Mais Melhor Idade. .............. 61712

RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB) – Sucesso 
do Encontro dos Povos do Cariri — Desenvolvimento 
e Sustentabilidade, realizado no Município de São 
João do Cariri, Estado da Paraíba. ........................ 61713

DR. TALMIR (PV – SP) – Desenvolvimento da 
cenoura Planalto pela EMBRAPA Hortaliças. Carta 
de Porto Velho/2009, resultante do VII Seminário 
Internacional de Sustentabilidade, realizado na Ca-
pital do Estado de Rondônia. ................................. 61714

SANDRO MABEL (PR – GO) – Reajuste nos 
preços dos componentes da cesta básica em capi-
tais brasileiras, conforme pesquisa do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-

micos — DIEESE. Benefícios advindos da reforma 
tributária. ................................................................ 61715

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão, 

em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 351-B, de 2009, que altera o art. 100 da 
Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, insti-
tuindo o regime especial de pagamento de precató-
rios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. . 61719

RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem.) 
– Acerto da solicitação do Relator da Medida Pro-
visória nº 466, de 2009, Deputado João Carlos 
Bacelar, de concessão de prazo para emissão de 
parecer à matéria................................................... 61719

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ) – Questão de 
ordem sobre a impossibilidade de início da discus-
são da matéria, tendo em vista à existência de re-
querimento de retirada da matéria da pauta.......... 61720

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Miro Teixeira. ......................................... 61720

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP). ....................... 61720

PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB, 
GO. Pela ordem.) – Solicitação aos Deputados do 
PSDB de comparecimento do plenário.  ................ 61720

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados ao plenário. ................................... 61720

REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP) – Discus-
são da matéria. Encaminhamento de declaração 
de voto em separado. ............................................ 61720

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de retirada da matéria da pauta. ..... 61737

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados CLAUDIO CAJADO 
(DEM – BA), IVAN VALENTE (PSOL – SP). .......... 61738

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), FERNANDO FERRO 
(PT – PE), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), REGIS DE 
OLIVEIRA (PSC – SP), FERNANDO CORUJA (PPS 
– SC), ANDREIA ZITO (PSDB – RJ), GUILHERME 
CAMPOS (DEM – SP), CHICO DA PRINCESA (PR 
– PR), BENEDITO DE LIRA (PP – AL), DAGOBER-
TO (PDT – MS). ..................................................... 61739

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem.) – Protesto contra a não inclusão na pauta 
do Projeto de Lei nº 1, de 2007, de interesse dos 
aposentados e pensionistas. Orientação da respec-
tiva bancada. ......................................................... 61740

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDIGAR MÃO 
BRANCA (PV – BA), RICARDO BARROS (PP – 
PR). .......................................................................... 61740

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 61741



61454 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

IVAN VALENTE (PSOL – SP) – Pedido de 
verificação. ............................................................. 61741

PRESIDENTE (Michel Temer) – Indeferimento 
do pedido de verificação por falta de apoio.  ......... 61741

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), 
PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP), GUILHERME 
CAMPOS (DEM – SP), ANTONIO CARLOS BIS-
CAIA (PT – RJ), JORGINHO MALULY (DEM – SP), 
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP), EDUARDO VALVER-
DE (PT – RO). ....................................................... 61741

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 61746

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados PAES DE LIRA (Bloco/
PTC – SP), GUILHERME CAMPOS (DEM – SP), 
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR), JOSÉ GENO-
ÍNO (PT – SP). ....................................................... 61750

PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento 
de preferência para votação da Emenda Aglutinativa 
nº 1. ....................................................................... 61752

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela ordem.) 
– Presença no plenário do Prefeito Municipal de São 
Paulo, Gilberto Kassab. ......................................... 61752

PRESIDENTE (Michel Temer) – Saudação ao 
Prefeito Municipal de São Paulo, Gilberto Kassab. 61752

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados CHICO ALENCAR 
(PSOL – RJ), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP).  .......... 61752

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), Relator da matéria, 
para esclarecimento sobre a emenda aglutinativa. 61753

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CLAUDIO 
CAJADO (DEM – BA). REGIS DE OLIVEIRA (PSC 
– SP), ROBERTO BRITTO (PP – BA), MIRO TEI-
XEIRA (PDT – RJ), JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP), 
DEVANIR RIBEIRO (PT – SP), DANIEL ALMEIDA 
(Bloco/PCdoB – BA), IVAN VALENTE (PSOL – SP), 
EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ), SARNEY 
FILHO (PV – MA), FERNANDO CORUJA (PPS – 
SC), AUGUSTO FARIAS (PTB – AL), SANDRO 
MABEL (PR – GO). ................................................ 61754

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
do requerimento. .................................................... 61756

Votação da Emenda Aglutinativa Global de 
Plenário nº 1. ......................................................... 61756

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados AUGUSTO 
FARIAS (PTB – AL), CÂNDIDO VACCAREZZA (PT 
– SP), CLAUDIO CAJADO (DEM – BA), DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB – SP), EDUARDO CUNHA 
(Bloco/PMDB – RJ), AUGUSTO FARIAS (PTB – 
AL), REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP), MAURÍCIO 
QUINTELLA LESSA (PR – AL), SARNEY FILHO 
(PV – MA). ROBERTO BRITTO (PP – BA), VIEIRA 
DA CUNHA (PDT – RS), FERNANDO CORUJA 

(PPS – SC), IVAN VALENTE (PSOL – SP), DANIEL 
ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA), CLAUDIO CAJADO 
(DEM – BA), RICARDO BARROS (PP – PR), JOSÉ 
GENOÍNO (PT – SP). ............................................ 61760

SARNEY FILHO (PV – MA) – Questão de 
ordem sobre a votação pela Casa do Projeto de 
Lei nº 4.148, de 2005, sem parecer das Comissões 
competentes. ......................................................... 61762

PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolhimento 
da questão de ordem do Deputado Sarney Filho. . 61762

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
BRITTO (PP – BA), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP). .. 61762

PRESIDENTE (Michel Temer) – Pedido aos 
Deputados de permanência no plenário. ............... 61762

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF. 
Pela ordem.) – Aprovação, pela Comissão Especial, 
do parecer oferecido pelo Relator Antonio Palocci 
ao projeto de lei sobre a criação Fundo Social com 
recursos oriundos da exploração de petróleo na ca-
mada pré-sal. ......................................................... 61762

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela or-
dem.) – Indignação com o adiamento da votação do 
projeto de lei de interesse dos aposentados. Apoio 
à aprovação de propostas de interesse da classe. 61763

ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem.) – Cria-
ção da Universidade Federal do Oeste do Pará — 
UFOPA. .................................................................. 61763

JÚLIO CESAR (DEM – PI. Pela ordem.) – 
Aprovação, pela Comissão Especial, do parecer 
oferecido ao projeto de lei sobre a criação do Fundo 
Social com recursos oriundos da exploração de pe-
tróleo na camada pré-sal. Anúncio da apresentação 
de emendas à proposição a respeito da distribuição 
de royalties de petróleo. ......................................... 61763

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 
ordem.) – Apresentação à Mesa Diretora de recur-
so contra a decisão do Presidente em exercício da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
Deputado Eliseu Padilha, pela prejudicialidade de 
requerimento de quebra de interstício. .................. 61764

PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento 
do recurso para posterior exame. .......................... 61764

PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem.) – 
Conveniência de intervenção das autoridades compe-
tentes no impasse sobre a demarcação de terras dos 
índios Guaranis, no Município de Paranhos, Estado 
de Mato Grosso do Sul. Homenagem à memória do 
líder revolucionário Carlos Marighella, ao ensejo do 
transcurso dos 40 anos do seu assassinato. . ......... 61764

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado FÁBIO FARIA (Bloco/
PMN – RN).. .......................................................... 61768

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado CLÓVIS FECURY (DEM – 
MA).. ...................................................................... 61768



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61455 

GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Pela or-
dem.) – Invasão e depredação de propriedades 
rurais na região sul do Estado do Pará. Solicitação 
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal de de-
terminação do cumprimento de mandados judiciais 
no Estado. .............................................................. 61768

WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem.) – Apoio à chamada PEC dos Precatórios. . 61769

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Como Líder) 
– Reiteração do apelo aos Deputados de compa-
recimento ao plenário. Pedido ao Líder do Governo 
em exercício de votação, pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, do projeto de lei complementar a 
respeito da realização de operações de crédito por 
municípios.  ............................................................ 61769

CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem.) – Com-
petência do Presidente Michel Temer para realiza-
ção de acordo sobre o reajuste dos proventos dos 
trabalhadores aposentados. .................................. 61770

EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA) – Questão 
de ordem sobre a inclusão na pauta da proposta de 
emenda à Constituição concessiva de imunidade 
tributária na produção de fonogramas e videofono-
gramas musicais, a chamada PEC da Música. ..... 61770

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado Edigar Mão Bran-
ca. .......................................................................... 61770

OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem.) – 
Esclarecimento ao Plenário sobre a alteração do 
texto da proposta de emenda à Constituição con-
cessiva de imunidade tributária sobre fonogramas 
e videofonogramas musicais produzidos no País, 
a chamada PEC da Música. Expectativa quanto á 
realização de acordo de Líderes para a votação da 
matéria. .................................................................. 61770

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM. 
Pela ordem.) – Congratulação ao Deputado Otavio 
Leite pela realização de acordo em torno da votação 
da proposta de emenda à Constituição concessiva 
de imunidade tributária na produção de fonogramas 
e videofonogramas musicais, a chamada PEC da 
Música.  ................................................................. 61771

MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem.) – Par-
ticipação do orador nas negociações em torno da 
aprovação da chamada PEC da Música. . ............. 61771

PRESIDENTE (Michel Temer) – Congratula-
ções ao Deputado Marco Maia pela representação 
da Mesa Diretora da Casa nas negociações sobre 
a votação da chamada PEC da Música.. ............... 61771

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. Pela 
ordem.) – Esclarecimento sobre a razões da ausên-
cia do orador nas negociações sobre a votação da 
chamada PEC da Música.. .................................... 61771

ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pela ordem.) 
– Expectativa quanto à realização de acordo para 
aprovação da chamada PEC da Música, sem pre-

juízos à indústria fonográfica da Zona Franca de 
Manaus.. ................................................................ 61772

AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem.) – 
Realização do Frutal Cone Sul 2009, no Município 
de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do 
Sul.. ........................................................................ 61772

HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem.) – Compromisso da Liderança do Governo de 
aprovação da proposta de emenda à Constituição 
concessiva de imunidade tributária na produção de 
fonogramas e videofonogramas musicais.. ............ 61773

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Como 
Líder) – Convocação dos Deputados do PT ao ple-
nário. Orientação da respectiva bancada. Congratu-
lações ao Relator Eduardo Cunha e aos Deputados 
Devanir Ribeiro e José Genoíno pela participação 
nas negociações sobre a votação da chamada PEC 
dos Precatórios. Esclarecimento sobre as negocia-
ções em torno dos projetos de lei relativos à criação 
do marco regulatório da exploração de petróleo na 
camada pré-sal. Expectativa quanto à aprovação 
pela Casa de matérias relevantes.. ....................... 61773

IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.) – 
Pedido à Presidência para encerramento da vota-
ção.. ....................................................................... 61774

ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela ordem.) 
– Apelo à Presidência de inclusão na pauta do pro-
jeto de lei de interesse dos aposentados.. ............ 61774

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Onyx Lorenzoni.. ................................... 61775

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação.. ........................................................... 61775

Aprovação da Emenda Aglutinativa Global de 
Plenário nº 1.. ........................................................ 61775

Retorno da matéria à Comissão Especial para 
elaboração da redação do segundo turno.. ........... 61775

PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 130-B, de 2007, 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.. ............................................ 61784

Votação de requerimento de retirada da ma-
téria da pauta.. ....................................................... 61784

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.) – 
Posicionamento contrário à votação da matéria na 
presente sessão..................................................... 61784

SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.) 
– Apoio à discussão da matéria na presente ses-
são.. ....................................................................... 61784

EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Apoio ao acordo para a discussão da 
matéria na presente sessão.. ................................ 61784

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP) – Apoio à dis-
cussão da matéria na presente sessão.. ............... 61784



61456 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada do 
requerimento.. ........................................................ 61784

FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem.) – Condição imposta para adesão ao acordo 
sobre a discussão da matéria na presente sessão.. 61784

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP), ONYX 
LORENZONI (DEM – RS). . ................................... 61784

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso ao 
Plenário sobre a celebração de acordo para a dis-
cussão da matéria.. ............................................... 61784

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP).. . 61784

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ), SANDRO 
MABEL (PR – GO).. ............................................... 61786

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) – 
Solicitação ao Relator da matéria de esclarecimento 
sobre pontos do parecer.. ...................................... 61786

Usou da palavra o Sr. Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA (PSC – SP), Relator da matéria.. ......... 61787

VICENTE ARRUDA (PR – CE. Pela ordem.) 
– Esclarecimento sobre questão levantada pelo 
Deputado Miro Teixeira.. ........................................ 61788

Usou da palavra o Sr. Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA (PSC – SP), Relator da matéria.. ......... 61788

SANDRO MABEL (PR, GO – Como Líder) 
– Posicionamento favorável à revogação do foro 
privilegiado.. ........................................................... 61788

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado FÉLIX MENDONÇA (DEM – 
BA).. ....................................................................... 61790

Usaram da palavra para discussão da matéria 
os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM 
– BA), VILSON COVATTI (PP – RS).. .................... 61790

EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela or-
dem.) – Transcurso do 168º aniversário de emanci-
pação político-administrativa do Município de Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia.. ........................... 61791

PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Encerramento 
da discussão.. ........................................................ 61791

Retirada pela Presidência, de ofício, da ma-
téria da pauta.. ....................................................... 61791

VI – Encerramento
3 – ATO DA PRESIDÊNCIA
– Designa os Deputados Paulo Teixeira, Paulo 

Abi-Ackel e Colbert Martins para compor a Comis-
são Especial de Documentos Sigilosos.  ............... 61823

4 – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
– Arquivem-se, nos termos do § 4º do artigo 

58 do RICD, os PLs que especifica. ...................... 61825
5 – PARECERES – Projetos de Lei nºs 4.449-

B/04, 6.865-B/06, 469-B/07, 491-C/07, 1.654-A/07, 
1.808-A/07, 2.317-A/07, 2.581-A/07, 2.691-A/07, 
3.076-B/08, 3.266-A/08, 3.281-B/08, 3.646-A/08, 
3.931-C/08, 4.283-A/08, 4.576-A/09, 4.585-A/09, 
4.918-B/09, 4.923-B/09, 4.930-B/09, 5.206-A/09, 

5.327-A/09, 5.343-A/09, 5.349-A/09, 5.488-A/09, 
5.546-A/09 e 5.663-A/09; Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs 413-A/07, 1.847-A/09, 1.850-A/09, 
1.855-A/09, 1.861-A/09, 1.872-A/09, 1.873-A/09, 
1875-A/09, 1.877-A/09, 1.881-A/09 e 1.883-A/09. 61825

6 – ERRATA
a) Coordenação de Comissões Permanentes 

(No DCD nº 74, de 6-5-09, página 16834, coluna 2).. . 61903

COMISSÕES

7 – ATAS
a) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-

tecimento e Desenvolvimento Rural, 50ª Reunião 
(Audiência Pública), em 20-10-09, 51ª Reunião 
(Audiência Pública), em 21-10-09 e 52ª Reunião 
(Audiência Pública), em 27-10-09. ......................... 61903

b) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, 39ª Reunião (Audiência 
Pública), em 28-10-09 e 40ª Reunião (Extraordiná-
ria), em 28-10-09. .................................................. 61925

c) Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, 84ª Reunião (Ordinária), em 28-10-09. 61933

d) Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, 46ª Reunião (Ordinária), em 
28-10-09 e 47ª Reunião (Audiência Pública), em 
3-11-09. ................................................................. 61934

e) Comissão de Finanças e Tributação, 38ª 
Reunião (Ordinária), em 28-10-09. ........................ 61938

f) Comissão Fiscalização Financeira e Con-
trole, 46ª Reunião (Ordinária), em 21-10-09. ........ 61944

g) Comissão de Legislação Participativa, 30ª 
Reunião (Ordinária), em 30-9-09, * 32ª Reunião 
(Audiência Pública), em 6-10-09, * 33ª Reunião 
(Audiência Pública), em 14-10-09, * 34ª Reunião 
(Audiência Pública), em 20-10-09, 35ª Reunião 
(Ordinária), em 21-10-09 e 36ª Reunião (Audiência 
Pública), em 27-10-09. .......................................... 61945

h) Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Termo de Reunião, em 4-11-
09. .......................................................................... 62011

i) Comissão de Minas e Energia, 41ª Reunião 
(Ordinária), em 28-10-09. ...................................... 62012

j) Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, 36ª Reunião (Ordinária), em 
21-10-09. ............................................................... 62013

k) Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 5939/09, 6ª Reunião (Ordinária), 
em 27-10-09. ......................................................... 62015

l) Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 5417/09, 8ª Reunião (Ordinária), 
em 3-11-09. ........................................................... 62015

* Atas com notas taquigráficas
8 – DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-

tecimento e Desenvolvimento Rural, em 4-11-09. . 62016
b) Comissão de Defesa do Consumidor, em 

4-11-09. ................................................................. 62017



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61457 

c) Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em 4-11-09. ........................ 62017

d) Comissão de Finanças e Tributação, em 
4-11-09. ................................................................. 62017

e) Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, em 4-11-09. ............... 62017

SEÇÃO II

9 – ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensar: Sandra Cristina Filgueiras de 

Almeida. ................................................................. 62018

b) Designar: Léa Ferreira Laterza. .............. 62018

c) Exonerar: André Luiz Teixeira Santos, 
Daniel Watanabe Maluf, Gardenia Araújo Alencar 
Aires Nacfur, Luciana Sales Vilar Ferreira, Salene 
Oliveira de Souza. ................................................. 62018

d) Nomear: André Luiz Teixeira Santos, Caro-
line de Paula Silva, Daniel Watanabe Maluf, France 
Helen D’assumpçao Neves, Thalita Ventura Vargas. 62019

10 – MESA

11 – LÍDERES E VICE-LÍDERES

12 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

13 – COMISSÕES



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61458 

SEÇÃO I

Ata da 301ª Sessão, em 4 de novembro de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Antônio Carlos Magalhães Neto,  

2º Vice-Presidente nocêncio Oliveira, 2º Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
 Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
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 PSC
Presentes Pará: 10

AMAZONAS

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

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
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Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSC

Rômulo Gouveia PSDB
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 16

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 7

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
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Jairo Carneiro PP
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
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
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Miguel Corrêa PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 36

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
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Presentes Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
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. Talmir PV
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 49

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP

Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
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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: 20

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Geraldinho PSOL
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 20

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – A lista de presença registra na Casa o com-
parecimento de 372 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

Está aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2° Secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

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

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

III – EXPEDIENTE

Aviso no 1.391-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados 
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
no TC 033.428/2008-3, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 7-10-2009, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

ACÓRDÃO Nº 2.372/2009 – TCU – PLENÁRIO

1. Processo nº TC 033.428/2008-3.
2. Grupo II – Classe III – Assunto: Consulta.
3. Interessado: Deputado Federal Arlindo Chi-

naglia.
4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Júlio 

Marcelo de Oliveira.
7. Unidade: Secretaria de Fiscalização de Pes-

soal – SEFIP.
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Con-

sulta formulada pelo Deputado Federal Arlindo China-
glia, então Presidente da Câmara dos Deputados.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas 
da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator, em:
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9.1. conhecer da presente consulta, uma vez 
preenchidos os requisitos de admissibilidade previs-
tos no art. 264, I, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas da União;

9.2. informar ao Consulente que:
9.2.1. salvo decisão da Justiça Federal em sen-

tido contrário, é devido o subsídio a partir da data 
da posse do Deputado, conferida pela Câmara dos 
Deputados;

9.2.2. se houver decisão judicial determinando 
efeitos financeiros ex-tunc a Deputado Federal su-
plente empossado em virtude de cassação do titular, 
cabe à Câmara dos Deputados cumpri-la ou tentar 
desconstituí-la judicialmente, se for o caso;

9.2.3. reconhecida a boa-fé do parlamentar 
cassado em virtude do disposto no art. 55, V, da 
Constituição Federal, não se configurando sua culpa 
exclusiva ou parcial na permanência no mandato após 
a decretação pela Justiça Eleitoral, deve ser dispen-
sado o ressarcimento aos cofres públicos do subsídio 
percebido indevidamente, ainda que tenha sido pago 
concomitantemente com o subsídio do suplente que 
assumira o mandato, em decorrência de decisão ju-
dicial;

9.2.4. incide correção monetária sobre parcela 
remuneratória devida pela Câmara dos Deputados a 
servidores ou a parlamentares, desde quando de-
vida até o efetivo pagamento, o que pode ser reco-
nhecido administrativamente;

9.2.5. em consonância com as deliberações do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério 
Público da União, do Conselho da Justiça Federal e 
do Superior Tribunal Militar anotadas no voto, não 
há óbices para o pagamento administrativo de juros 
de mora incidentes sobre valores parcelas remunera-
tórias pagas em atraso pela Câmara dos Deputados 
aos seus agentes públicos;

9.3. recomendar à Câmara dos Deputados que 
adote as providências necessárias com vistas a decla-
rar com a maior brevidade possível a perda do mandato 
de parlamentar determinada pelo Poder Judiciário, nos 
termos do art. 55, § 3o, da Constituição Federal;

9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem 
como do Relatório e Voto que o fundamentam ao 
consulente, Deputado Federal Arlindo Chinaglia, e ao 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados; 

9.5. arquivar os presentes autos com fundamento 
no art. 169, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

10. Ata no 41/2009 Plenário.
11. Data da Sessão: 7-10-2009 Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página 

do TCU na Internet: AC-2.372-41/09-P.

13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Valmir Campalo (na 

Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, 
José Jorge e José Múcio Monteiro.

13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Ca-
valcanti.

13.3. Auditores presentes: Marcos Bemquerer 
Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
Valmir Campelo, na Presidência Benjamin Zymler, 
Relator, Fui presente, Paulo Soares Bugarin, Procu-
rador-Geral, em exercício.

GRUPO II – CLASSE III – PLENÁRIO

TC 033.428/2008-3
Natureza(s): Consulta
Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados
Interessado: Deputado Federal Arlindo Chinaglia, então 
Presidente da Câmara dos Deputados
Advogado(s): Não consta
Sumário: Consulta Formulada pelo então Presidente 
da Câmara dos Deputados sobre Remuneração de Su-
plente que assumiu mandato em Virtude de Cassação do 
Titular e sobre o pagamento Administrativo de Correção 
Monetária e Juros de Mora a Servidores e Membros 
daquela Casa Conhecimento Ciência ao Consulente. 
Arquivamento do feito.

Relatório
Cuidam os presentes autos de consulta formula-

da pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Federal Arlindo Chinaglia, por meio do Ofício 
no 2.949/08/GP.

O cerne da consulta versa sobre “os efeitos finan-
ceiros decorrentes da cassação de mandato parla-
mentar e da consequente posse de suplente, e da 
incidência, no âmbito administrativo, de atualização 
monetária e juros sobre débitos da Câmara dos De-
putados pagos retroativamente”.

Ao final da exordial (fls. 1/6), formula as seguintes 
questões:

“1. Intimada a Câmara dos Deputados de 
decisão da Justiça Eleitoral, de que não caiba 
recurso, determinando a cassação de man-
dato parlamentar, instaura-se o procedimento 
declaratório do § 39 do art. 55 da Constituição 
Federal, em que há previsão de ampla defe-
sa. Concluído esse procedimento e declarada 
pela Mesa da Câmara dos Deputados a perda 
de mandato, tem o suplente direito à percepção 
de subsídios retroativos à data do trânsito em 
julgado da cassação, de forma concomitante 
com os pagos ao parlamentar cassado em exer-
cício do mesmo período?
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2. Havendo demora no procedimento – 
como ocorreu, por exemplo, no caso concreto 
aqui exposto – cabe, na liquidação dos efeitos 
financeiros dos créditos devidos ao suplente 
a incidência, no âmbito administrativo, de atu-
alização monetária e juros?

3. Levando em conta as considerações 
aqui expendidas sobre o tema da atualização 
monetária, seria esta cabível, no âmbito admi-
nistrativo, em todos os casos em que esta Casa 
tiver que pagar débitos de forma retroativa?”

Encaminhado o feito à Secretaria de Fiscalização 
de Pessoal (SEFIP), assim se pronunciou a Unidade 
Técnica uniformemente fls. 158/166:

“1. Trata-se de consulta encaminhada a 
esta Corte de Contas em 19-12-2008, por meio 
do Ofício no 2.949/08/GP, pelo Excelentíssimo 
Senhor Deputado Arlindo Chinaglia, então Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, formulada 
nos seguintes termos:

“2. Alega o Consulente que, embora sus-
citada pelo caso concreto contido no processo 
no 118.469/2006, em tramitação naquela Casa, 
a consulta “diz respeito a tema recorrente no 
âmbito do Poder Legislativo, sobre o qual se 
considera oportuno e relevante obter, de for-
ma genérica, o elevado posicionamento dessa 
Corte de Contas”.

3. Nos autos do processo no 118.469/2006, junta-
do por cópia ao requerimento de consulta, o Deputado 
Francisco Brígido da Costa pleiteia o pagamento, de 
forma retroativa, de subsídios relativos ao período com-
preendido em 20 de julho de 2004 e 21 de dezembro 
de 2005, atualizados monetariamente e acrescidos de 
juros moratórios, alegando, em síntese, que:

– por força de decisão do Tribunal Regional Elei-
toral do Acre, foi diplomado Deputado Federal em 21-
7-2004;

– antecedendo a diplomação, a Presidência da-
quele Tribunal expediu, em 20-7-2004, ofício à Presi-
dência da Câmara dos Deputados, cientificando-a da 
perda do mandato do Deputado Ronivon Santiago e 
informando-a de que, a partir daquela data, o repre-
sentante eleito do Estado do Acre era o requerente, a 
quem deveria ser dada-posse;

– tal posse foi postergada ao limite máximo, até 
ocorrer o pronunciamento do Supremo Tribunal Fede-
ral, em sede de mandado de segurança, em 9-12-2005 
(fl. 52);

– embora lhe fosse negada a posse, fazia jus, des-
de o momento da diplomação, aos direitos e obrigações 
inerentes ao Cargo Eletivo para o qual fora diplomado;

– a dilação lhe ocasionou despesas consideráveis 
e o impediu de receber os subsídios mensais devidos 
pela Câmara dos Deputados “desde o momento em 
que esta teve ciência do ‘decisum’ do TRE/AC, isto em 
20-7-2004”.

4. Com efeito, pelo ofício de 21-7-2004, o TRE/Acre 
comunicou ao então Presidente da Câmara dos Depu-
tados que em “20 de julho de 2004, julgou procedente a 
Representação n. 141 – classe 27, e cassou o diploma 
do Deputado Federal, (...), por infringência do art. 41-A 
da Lei no. 9.504/97 (...). Dessa forma, o Senhor Francisco 
Brígido da Costa, cujo diploma já foi expedido, assumirá 
a vaga de Deputado Federal (...)”(fl. 16).

4.1. Na sequência, de acordo com informações 
contidas nos autos, o Corregedor da Câmara dos De-
putados, em cumprimento ao § 3o, in fine, do art. 55, 
da Carta Magna, expediu, em 11-8-2004, comunica-
ção ao Deputado cassado sobre a decisão do TRE do 
Acre, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) Sessões 
para produzir defesa.

4.2. Após cientificado de que o TSE, nos autos 
da Medida Cautelar no 1.373/2004, suspendera limi-
narmente a execução do Acórdão do TRE do Acre, em 
razão de embargos declaratórios, decidiu o Corregedor 
da Câmara, em 12-8-2004, recolher a comunicação, 
sugerindo fossem sobrestados os procedimentos a 
seu cargo até a Casa ser informada do resultado dos 
embargos referidos na decisão do TSE.

4.3. Mais adiante, pelo ofício de fl. 53, de 06/09/2005, 
o TSE comunicou à Câmara dos Deputados que “em 
Sessão de 6-9-2005, negou provimento ao agravo Re-
gimental no Recurso Ordinário no 813 (...),e declarou 
a perda de objeto da Medida Cautelar no 1.373/TSE, 
com a consequente cassação da liminar concedida, 
devendo esta decisão surtir efeitos imediatos”.

4.4. Por entender-se prejudicado, não tendo a Câ-
mara dos Deputados, até então, providenciado a sua 
posse no cargo, o Deputado suplente interpôs junto ao 
Supremo Tribunal Federal o MS no 25.458, por meio do 
qual, em 21-12-2005, foi concedida a segurança “para 
que a mesa da Câmara dos Deputados proceda à de-
claração da perda do mandato do litisconsorte passivo 
e a consequente posse do impetrante” e, nos termos 
do ofício de fl. 52, foi determinado ao Presidente da 
Câmara dos Deputados que “dê cumprimento imedia-
to à decisão do Supremo Tribunal Federal: proceda à 
declaração da perda do mandato do Deputado (...) e 
consequente posse do impetrante do mandado de se-
gurança, Sr. Francisco erigido da Costa.” (fl. 52).

4.5. Assim, a Câmara dos Deputados, somente em 
21-12-2005, veio a dar posse ao Deputado Francisco 
Brígido da Costa, dando causa ao questionamento ora 
tratado, atinente ao requerimento dos subsídios atra-
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sados relacionados ao período de 20-7-2004, data em 
que, a seu ver, deveria ter ocorrido a posse, até a data 
da efetiva posse, realizada em 21-12-2005.

5. Três pareceres de assessorias técnico-jurídicos 
da Câmara dos Deputados integram os autos, todos 
concordando com a pertinência do pagamento de sub-
sídios retroativos, mas divergindo quanto à data a partir 
da qual se tornaram devidos.

5.1. A Assessoria Técnico-Jurídica da Secretaria-
Geral da Mesa considera ser devida a indenização “a 
partir do primeiro dia do mês de outubro de 2004 até 
20 de dezembro de 2005”, porque “desde 14-9-2004, 
quando houve a juntada de certidão indicativa do jul-
gamento dos embargos de declaração referenciados 
na decisão liminar proferida na Medida Cautelar no 
1.373/15E, da lavra do Sr. Ministro Humberto Gomes 
de Barros, tinha a Mesa da Câmara dos Deputados o 
dever de dar seguimento ao procedimento de decla-
ração de perda de mandato, nos termos do art. 55, 3o, 
da Constituição Federal, (...).”(v. fl. 3/4), _

5.2. A Assessoria Técnica da Diretoria-Geral 
(106/125) concluiu, inicialmente, “que se impugna à 
Câmara dos Deputados retomar o procedimento do art. 
55, § 3o, CF, em 6-9-2005, data em que o Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral comunicou ao Presidente 
desta Casa, pelo fax de fl. 161 do Proc. Cassação, ter 
aquela Corte negado provimento ao Agravo Regimental 
no Recurso Ordinário n. 13 e declarado a perda do objeto 
da medida cautelar nº 1.373/T5E, com a conseqüente 
cassação da liminar concedida, devendo esta decisão 
surtir efeitos imediatos”. Posteriormente, contudo, reviu 
seu posicionamento para aderir ao entendimento co-
lacionado pela Assessoria Técnico-Jurídica da Secre-
taria-Geral da Mesa, arguindo que “Com efeito, a partir 
da ciência da Câmara dos Deputados, (...) de que os 
embargos de declaração haviam sido julgados, cum-
pria à Casa dar seguimento ao processo pela perda 
do mandato do Deputado (...), surgindo, a partir desse 
momento, o direito do requerente de assumir o man-
dato parlamentar e consequentemente, de receber os 
subsídios decorrentes.”

5.3. A Consultoria Legislativa da Câmara dos 
Deputados, com base na doutrina de José Afonso da 
Silva e na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, 
entende ser devida a indenização desde a data da di-
plomação do Senhor Chicão Brígido, 20-7-2004, pois 
a decisão que julgar procedente representação por 
captação ilegal de sufrágio com base na Lei no 9.504, 
de 1997, tem efeito imediato, não sendo necessário 
aguardar o trânsito em julgado para seu cumprimento 
(fls. 129/131).

Diante do conflito de entendimentos, a Secretaria-
Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, em reunião 

realizada em 16-10-2008, decidiu por encaminhar a pre-
sente consulta ao TCU.

I – Admissibilidade
O interessado possui legitimidade para formular 

consulta a esta Corte de Contas; a consulta contém in-
dicação precisa do seu objeto; e foram acostados aos 
autos três pareceres de assessorias técnico-jurídicos 
da Câmara dos Deputados, estando, pois, devidamente 
preenchidos os requisitos do art. 264 do RI/TCU.

7.1. Pelo conteúdo dos expedientes apresenta-
dos, contudo, verifica-se que a consulta traz em seu 
bojo caso concreto que, nos termos do disposto no ar-
tigo 265 do RI/TCU, poderia descredenciá-la a ser co-
nhecida como tal.

7.2. No entanto, ainda que nitidamente caracteriza-
do o caso concreto objeto do principal questionamento 
da consulta, outras dúvidas, também importantes, foram 
apresentadas em tese.

7.3. Dessa forma, em se compreendendo que, 
além do questionamento objeto do caso concreto, a 
intenção do solicitante encerra, na essência, outros 
questionamentos sobre: a) se subsídios retroativos 
podem ser pagos de forma concomitante com os valo-
res pagos a parlamentar cassado e em exercício no 
mesmo período? e b) se, em circunstâncias como 
as apresentadas, cabe, na liquidação dos efeitos 
financeiros dos créditos devidos aos detentores de 
cargos público, a incidência, no âmbito administrativo, 
de atualização monetária e juros? Comporta, então, a 
matéria, a análise de mérito formulada a seguir.

lI– Mérito
8. O primeiro item da consulta versa sobre a le-

gitimidade do direito à percepção, pelo suplente de 
deputado cassado, de subsídios retroativos à data do 
trânsito em julgado da cassação do titular, de forma 
concomitante com os pagos ao parlamentar que, em-
bora cassado, tenha permanecido em exercício até a 
posse do suplente, ocorrida, no caso em exame, somen-
te após decorridos mais de 3 (três) meses da decisão 
final do TSE sobre a cassação (v. fls. 52/53).

9. Para melhor orientar a análise, temos por opor-
tuno desmembrar o item acima em três questiona-
mentos, quais sejam: 1) tem o parlamentar suplente o 
direito de receber os subsídios retroativos? 2) a partir 
de qual data? 3) os valores retroativos podem ser pa-
gos concomitantemente com os valores já pagos ao 
deputado cassado?

9.1. Inicialmente temos por inconteste o direito 
do deputado suplente de receber os subsídios retro-
ativos à data do trânsito em julgado da cassação, por 
ter havido omissão da Câmara dos Deputados em 
conceder-lhe a posse no momento em que aquela 
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Casa Legislativa recebeu o comunicado do Tribunal 
Superior Eleitoral, acerca da decisão final no proces-
so, ou seja, em 6-9-2005.

9.1.1. A sentença proferida pelo TSE em 6-9-
2005 continha determinação clara para que surtisse 
efeitos imediatos, mas veio a ser cumprida somente 
em 21-12-2005, após proferida decisão pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do MS no 25.458, interposto 
pelo Deputado suplente. 9.1.2 A decisão do TRE/Acre 
havia transitado em julgado e não mais comportava 
defesa ou recurso, portanto, cumpria à Câmara dos 
Deputados proceder à exclusão do deputado cassado 
da folha de pagamentos, bem como dar posse e incluir 
em folha de pagamentos o Deputado suplente.

9.1.3. Não tendo sido providenciada na data cor-
reta, a posse tardia do suplente gerou a retroatividade 
do direito até a data da cassação definitiva do titular.

9.1.4. Nesse sentido, com as devidas vênias por 
discordar dos pareceres contidos nos autos, não nos 
parece que tenha sido dada a melhor interpretação 
para a expressão “assegurada ampla defesa” contida 
na letra do § 3o do art. 55 da Constituição Federal, in 
verbis:

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

(...)
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, 

nos casos previstos nesta Constituição; (...)
§ 3o Nos casos previstos nos incisos III 

http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/
con1988/con1988 20-12-2007/art 55 .htm -inc 
IV o v, a perda será declarada pela Mesa da 
Casa respectiva, de ofício ou mediante pro-
vocação de qualquer de seus membros ou de 
partido político representado no Congresso 
Nacional, assegurada ampla defesa.” (gri-
famos).

9.1.5. A ampla defesa foi assegurada ao deputado 
cassado em todas as instâncias durante a tramitação 
processual iniciada em 21-7-2004 - com a certificação 
da perda de mandato pelo TRE do Acre (fl. 16), e en-
cerrada em 6-9-2005 - com a decisão final exarada pelo 
TSE (fl. 53), que culminou com a decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 21-12-2005, nos autos 
do MS no 25458 (fl. 52), pela qual foi determinado ao 
Presidente da Câmara dos Deputados o cumprimento 
mediato da decisão do STF.

9.1.6. Portanto, a nosso ver, em 6-9-2005, não 
havia mais nada a ser examinado no processo de 
cassação, pois o instituto da ampla defesa, em toda 
a sua extensão e em todos os estágios já havia sido 
cumprido, cabendo a Câmara dos Deputados, uma 

vez informada sobre a decisão final exarada nos autos, 
destituir imediatamente do cargo o deputado cassado 
e dar posse ao deputado suplente. 

9.1.7. Imaginar-se que após o trânsito em julga-
do poder-se-ia permitir ao parlamentar cassado, em 
nome de uma interpretação estrita do §3o, nova opor-
tunidade para exercer sua defesa, seria como reabrir 
na esfera administrativa a lide do processo já concluído 
na esfera judicial, num circulo continuo de concessão 
de ampla defesa e analise de justificativas que não 
apresenta sentido lógico. 

9.1.8. No mais, a atuação da Mesa da Casa res-
pectiva, nos termos do § 3o, art. 55, CF/88, tem cará-
ter declaratório e não constitutivo do direito. Em outras 
palavras, em hipótese de extinção de mandado par-
lamentar, a sua declaração pela Mesa ato vinculado 
a existência do fato objetivo que a determina. A esse 
respeito, transcrevemos a ementa do MS no 25461-1/
DF, do Supremo Tribunal Federal/STF, que trata de 
caso análogo, qual seja, a existência da previa decisão 
judicial ao ato declaratório da Mesa:

“EMENTA: 1. Extinção de mandato parla-
mentar em decorrência de sentença; proferida 
em ação de improbidade administrativa, que 
suspendeu, por seis anos, os direitos políticos 
do titular do mandato. Ato da Mesa da Câmara 
dos Deputados que sobrestou o procedimento 
de declaração de perda do mandato, sob ale-
gação de inocorrência do trânsito em julgado 
da decisão judicial. 2. Em hipótese de extin-
ção de mandado parlamentar, a sua declara-
ção pela Mesa é ato vinculado a existência do 
fato objetivo que a determina, cuja realidade 
ou não o interessado pode induvidosamente 
submeter ao controle jurisdicional 3. No caso, 
comunicada a suspensão dos direitos políticos 
do litisconsorte passivo por decisão judicial e 
solicitada a adoção de providências para a 
execução do julgado, de acordo com deter-
minação do Superior Tribunal de Justiça, não 
cabia outra conduta a autoridade coatora sendo 
declarar a perda do mandato do parlamentar. 
4. Mandado de segurança: deferimento.”

9.1.9. Também a jurisprudência do TSE está fir-
mada no sentido de que a decisão que julgar proce-
dente representação por captação ilegal de sufrágio 
com base na Lei no 9.504, de 1997, tem efeito imediato, 
não sendo necessário aguardar o trânsito em julga-
do para seu cumprimento. Vejamos, a seguir, alguns 
exemplos, in verbis:

“A decisão que julgar procedente repre-
sentação por captação de sufrágio vedada por 
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lei, com base no art. 41-A da Lei no 9.504/97, 
deve ter cumprimento imediato, cassando o 
registro ou o diploma, se 16 expedido, sem 
que haja necessidade de interposição de re-
curso contra a expedição de diploma ou ardo 
de impugnação de mandato eletivo.”

(TSE - RESPE-19739 - Rel. MM. Fernando Neves 
da Silva – DJU 4-10-2002 – p. 233).

“A execução da cassação de registro, fun-
dada no art. 41-A da Lei no 9.504/97, é imediata, 
não incidindo o art. 15 da Lei Complementar 
no 64/90, que a condiciona ao trânsito em jul-
gado da decisão. Agravo improvido.

(Ag.Reg. na reclamação no 142, Rel.Min.
Ellen Gracie,D.J de 2-8-02).

“A decisão que julga procedente repre-
sentação por captação de sufrágio vedada por 
lei, com base no art. 41-A da Lei no 9.504, é 
imediata, sendo desnecessária a interposição 
de recurso contra a expedição de diploma ou 
de ação de impugnação de mandato eletivo 
(...)” (Ag. Reg. no Ag. Inst. No 3.941/AP, Rel. 
Min. Carlos Veloso. D.J. de 27-2-04).

9.1.10. A propósito, de acordo com o entendi-
mento firmado na jurisprudência acima, a cassação do 
Deputado titular deveria ter sido declarada pela Mesa 
da Câmara dos Deputados desde o momento em que 
aquela Casa recebeu o ofício do THE/Acre, em 21-7-
2004, pelo qual foi comunicada sobre a cassação do 
mandato do parlamentar.

9.1.11. Cabe frisar que a referida decisão daquele 
Tribunal Eleitoral foi de cassar o diploma do deputado 
processado e de determinar a diplomação do deputa-
do suplente, conforme parágrafo 4o desta instrução. A 
diplomação do parlamentar pela Justiça Eleitoral não 
constitui ato suficiente para a investidura em cargo 
público eletivo, carecendo ainda de posse a ser exer-
citada junto ao órgão legislativo.

9.1.12. Essa decisão, embora tenha mencionado a 
diplomação do Deputado suplente, não estendeu a ele 
o direito automático à posse no cargo, e nem poderia 
assim determinar, vez que o ato de posse é da com-
petência privativa do órgão ao qual pertence o cargo.

9.1.13. Ademais, não há dispositivo legal que 
vincule o ato de cassação do titular ao ato de posse 
do suplente, devendo concretizar-se cada um a seu 
tempo.

9.1.14. Conclui-se, assim, que o direito à posse foi 
adquirido pelo Deputado Francisco Brígido da Costa, 
tornando-se inquestionável, somente após o trânsito em 
julgado da ação de cassação, ocorrido em 6-09-2005, 
data a partir da qual a Câmara dos Deputados estava 

apta a dar prosseguimento ao processo de investidura 
no cargo eletivo do deputado suplente.

9.1.15. Assim sendo, reafirmamos o entendimen-
to no sentido de que, no caso ora analisado, é devida 
ao parlamentar suplente a percepção dos subsídios 
retroativos à 6-9-2005, data da decisão final proferida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral que declarou a perda 
do mandato do deputado cassado. 

9.1.16. Desta forma, atentos a que orientação a 
ser prestada por esta Corte de Contas, em sede de 
consulta, não deve ater-se ao caso concreto, propomos 
ao TCU que oriente o consulente no sentido de que: é 
devido o pagamento de remuneração ou de subsídios 
retroativos à data em que se comprovar a existência 
do direito, ou à data em que a administração tiver sido 
compelida a dar cumprimento à decisão judicial de que 
não caiba mais recurso.

9.2. Com relação ao questionamento sobre “se 
os valores retroativos podem ser pagos concomitante-
mente com os valores já pagos ao deputado cassado”, 
entendemos que no ordenamento jurídico atualmente 
em vigor não há previsão de legitimidade para a conco-
mitância de tais pagamentos. Ou seja, em se reconhe-
cendo o direito de um agente público ao recebimento 
de subsídio retroativos a determinada data, há que 
se reaver o que foi pago a outro, equivocadamente, a 
mesmo título e no mesmo período.

9.2.1. A proposição, consoante reconhecido pelo 
STJ nos autos do Recurso Especial no 550592, relata-
do pelo Ministro Teori Albino Zavascki, “os efeitos da 
revogação de medida liminar devem ser suportados 
por quem a requereu, produzindo efeitos ex tunc, isto 
é, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de 
recompor o status quo anterior ao deferimento da me-
dida”. Assim também tem entendido esta Corte, como 
exemplifica o Acórdão 1.006/2005 - Plenário.

9.2.2. No caso em análise, no entanto, em se 
verificando que houve a contraprestação dos serviços 
pelo deputado cassado, devidamente aferida pelo re-
gistro da presença do parlamentar às sessões, ou nos 
moldes exigidos nela Casa Legislativa para o controle 
da frequência, ainda que se tenha por inequívoco que 
a cassação deveria ter sido formalizada em 21-7-2004, 
em face da decisão do TRE/Acre, poder-se-ia dispensar 
a devolução dos valores pagos até 5-9-2005, mercê 
de que tenham sido recebidos de boa-fé. 

9.2.3. A esse respeito, vale lembrar que, de acor-
do com a jurisprudência desta Corte, para justificar a 
dispensa de restituição de quantias pagas indevida-
mente, em casos análogos, é necessário verificar se, 
de fato, foram atendidos todos os requisitos arrolados 
no Acórdão 1.909/2003 - Plenário, quais sejam: a) 
boa-fé do beneficiário, b) ausência de influência ou 
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interferência do beneficiário na concessão da vanta-
gem irregular, c) existência de dúvida plausível sobre 
a interpretação, validade ou incidência da norma in-
fringida no momento de edição do ato concessório e 
d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela 
Administração.

9.2.4. Assim sendo, sobre o questionamento 
ora analisado, entendemos que o TCU deve orientar 
o Consulente no sentido de que: são indevidos os pa-
gamentos de remunerações ou subsídios feitos cumu-
lativamente a agentes públicos distintos, ocupantes da 
mesma vaga, no mesmo período de tempo, devendo 
ser restituídos aos cofres públicos, corrigidos moneta-
riamente, excetuados os casos em que tenha havido 
a contraprestação dos serviços, aferida pelo registro 
de frequência ou nos moldes exigidos pela instituição, 
e desde que: (I) tenha sido constatada a boa fé do be-
neficiário; (II) não tenha ocorrido influência ou interfe-
rência do beneficiário na concessão do pagamento 
irregular; (III) tenha existido dúvida plausível sobre a 
interpretação, validade ou incidência da norma infrin-
gida no momento de edição do ato concessório e (IV) 
tenha havido interpretação razoável, embora errônea, 
da lei pela Administração.

9.3. Quanto aos valores pagos ao parlamentar 
cassado após o trânsito em julgado da sentença que

determinou a cassação, ocorrido em 6-9-2005, 
estes devem ser objeto de tomada de contas especial 
a ser instaurada pela Câmara dos Deputados, com 
vistas a que sejam restituídos aos cofres públicos, de-
vidamente corrigidos, na forma da legislação vigente.

10. Acerca do questionamento sobre se cabe, na 
liquidação dos efeitos financeiros dos créditos devidos 
ao suplente, a incidência, no âmbito administrativo, de 
atualização monetária, verificamos que, por meio do 
Acórdão 303/2005 – Plenário, o TCU reconheceu o 
direito a correção monetária  sobre valores pagos em 
atraso, pleiteada pelos interessados nos autos dos 
TC 005.831/1995-4 e 010.063/2002-0, cujo sumário 
transcrevemos, parcialmente, a seguir:

“Administrativo. Pedido de Reconside-
ração. Matéria encaminhada ao Plenário nos 
termos do art. 28, inciso XIV, do Regimento 
Interno. Incidência de correção monetária so-
bre valores pagos em atraso. Prescrição. Juris-
prudência no sentido de que parcelas devidas 
pelo Poder Público a seus servidores consti-
tuem dívida de valor e, como tal, devem ser 
corrigidas desde quando devidas até a data 
do seu efetivo pagamento. (...).”

10.1. Por adequar-se a análise ora levada a efeito, 
permitimo-nos transcrever excerto do Voto condutor do 

Acórdão mencionado, proferido pelo Exmo. Ministro-
Relator, Walton Alencar Rodrigues: “De fato, já é re-
mansosa, na Suprema Corte e nos demais Tribunais 
Superiores, a jurisprudência de que a correção mone-
tária nada acrescenta, tão somente preserva o valor 
da moeda, tendo-se por essencial sua correta apu-
ração no pagamento de parcelas devidas pelo Poder 
Público a seus servidores, desde quando devidas até 
a data do seu efetivo pagamento, de forma a evitar o 
enriquecimento ilícito do Estado.

Ainda que houvesse dúvidas, no âmbito admi-
nistrativo desta Casa, quanto ao direito a correção 
monetária de verbas funcionais pagas com atraso, o 
fato é que a jurisprudência nas Cortes Superiores é 
pacífica quanto a sua obrigatoriedade.

Mesmo que os pedidos iniciais não tenham men-
cionado a correção monetária, e até mesmo presu-
mindo-se que o peticionário não tenha feito por não 
sabê-la devida, resta evidente que a administração 
encontrava-se obrigada a incluí-la nos pagamentos 
ainda que nem instada a fazê-lo.”

10.2. Sobre a questão, assim dispõe a Súmula 
nº 19 do TRF 1º Região: “O pagamento de benefícios 
previdenciários, vencimentos, salários, proventos, sol-
dos e pensões, feito, administrativamente, com atraso, 
está sujeito a correção monetária desde o momento 
em que se tomou devido.” 

10.3. E, no mesmo sentido, dispõe o Enuncia-
do nº 682 da súmula do Supremo Tribunal Federal: 
“Não ofende a constituição a correção monetária no 
pagamento com atraso dos vencimentos de servido-
res públicos.”

10.4. O questionamento ora tratado asseme-
lha-se também a questão administrativa tratada no 
TC 015.402/2007–0 (Acórdão 2.078/2007 — Ple-
nário). A Lei nº 11.383, de 11-12-2006, concedeu 
reajuste aos servidores do TCU a partir de 1-1-
2006. Sendo devida a retroatividade, foi posterior-
mente reconhecido o direito a correção monetária 
dela decorrente.

10.5. Diante disso, conclui-se que é legal a atu-
alização monetária dos valores em atraso a serem 
pagos aos servidores públicos em geral, devendo ser 
respondido ao consulente que parcelas devidas pelo 
Poder Público a seus servidores constituem dívida de 
valor e, como tal, devem ser corrigidas desde quando 
devidas até a data do seu efetivo pagamento.

11. Com relação à incidência de juros de mora 
sobre os valores pagos em atraso, também objeto de 
questionamento do Consulente, entendemos que não 
existe, no ordenamento jurídico atualmente em vigor, 
amparo para o pagamento de tal despesa no âmbito 
administrativo.
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III – Proposta
Ante o exposto, submetemos os autos à consi-

deração superior, propondo ao Tribunal que:
I – conheça da presente Consulta por preencher 

os requisitos ínsitos nos artigos nº 264 e 265 do RI/
TCU, para responder ao consulente que:

a) é devido o pagamento de remuneração ou de 
subsídios retroativos à data em que se comprovar a 
existência do direito, ou em face do cumprimento de 
decisões judiciais de que não caiba mais recurso;

b) são indevidos os subsídios ou remunerações 
pagos cumulativamente a agentes públicos distintos, 
ocupantes da mesma vaga, devendo ser restituídos aos 
cofres públicos, corrigidos monetariamente, excetuados 
os casos em que tenha havido a contraprestação dos 
serviços, aferida pelo registro de freqüência ou nos 
moldes exigidos pela instituição, e desde que: (I) tenha 
sido constatada a boa fé do beneficiário; (II) não tenha 
ocorrido influência ou interferência do beneficiário na 
concessão da vantagem irregular; (III) tenha existido 
dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou 
incidência da norma infringida no momento de edição 
do ato concessório e (IV) tenha havido interpretação 
razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

c) parcelas devidas pelo Poder Público a seus ser-
vidores ou membros constituem dívida de valor e, como 
tal, devem ser corrigidas monetariamente desde quando 
devidas até a data do seu efetivo pagamento;

d) não existe, no ordenamento jurídico atualmente 
em vigor, amparo para o pagamento no âmbito admi-
nistrativo de juros de mora incidentes sobre valores 
pagos em atraso pelo Poder Público;

II – dê conhecimento da decisão que vier a ser 
adotada ao consulente;

III – determine o arquivamento dos autos.”
Após a manifestação da SEFIP, foi o feito encami-

nhado ao Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), 
a fim de obter seu pronunciamento.

Dessa forma, o MP/TCU elaborou o Parecer de 
fls. 169/182, nos seguintes termos:

 “Anuímos, em parte, às conclusões da 
unidade técnica, aduzindo as considerações 
a seguir.

Por versar sobre dúvida atinente à apli-
cação de dispositivos legais que norteiam a 
realização de despesa pública, a presente 
Consulta deve, com fundamento no artigo 264 
do Regimento Interno/TCU, ser conhecida.

Como bem ponderou a unidade técnica 
especializada (fl. 160, item 7), “pelo conteúdo 
dos expedientes apresentados (...), verifica-
se que a consulta traz em seu bojo caso con-
creto que, nos termos do disposto no artigo 

265 do RI/TCU, poderia descredenciá-la a ser 
conhecida como tal. No entanto, ainda que ni-
tidamente caracterizado o caso concreto ob-
jeto do principal questionamento da consulta, 
outras dúvidas, também importantes, foram 
apresentadas em tese”.

Assim, a resposta à Consulta deve examinar a 
matéria de forma ampla, examinando a tese jurídica, 
de modo a esclarecer:

a) o momento em que se deve dar a declaração 
de perda de mandato e posse do suplente por força 
de decisão da Justiça Eleitoral e os efeitos financeiros 
decorrentes;

b) a legalidade da incidência, no âmbito adminis-
trativo, de atualização monetária e de juros de mora 
sobre débitos da Câmara dos Deputados pagos re-
troativamente.

IV
A questão de fundo da Consulta está centrada 

nas conseqüências jurídico-financeiras da perda de 
mandato decorrente de decisão da Justiça Eleitoral e 
consequente posse do suplente.

Os contornos gerais da matéria estão delineados 
no artigo 55 da Constituição Federal de 1988, que as-
sim quem (grifos acrescidos):

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

I – que infringir qualquer das proibições 
estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado in-
compatível com o decoro parlamentar;

III – que deixar de comparecer em cada 
sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo li-
cença ou missão por esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os 
direitos políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, 
nos casos previstos nesta Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em 
sentença transitada em julgado.

§ 1º incompatível com o decoro parla-
mentar, além dos casos definidos no regimento 
interno o abuso das prerrogativas assegura-
das a membro do Congresso Nacional ou a 
percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a 
perda do mandato será decidida pela Câmara 
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por 
voto secreto e maioria absoluta, mediante 
provocação da respectiva Mesa ou de partido 
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político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a 
V, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação 
de qualquer de seus membros, ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido 
a processo que vise ou possa levar a perda do 
mandato, nos termos deste artigo, terá seus 
efeitos suspensos ate as deliberações finais de 
que tratam os §§ 2º e 3º.” (Acrescentado pela 
Emenda Constitucional de Revisão 6/1994).

Sobre o assunto, o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, aprovado mediante a 
Resolução 17/1989, reproduz os dispositivos 
constitucionais e acrescenta alguns preceitos a 
disciplina da matéria, nos seguintes termos:

a) à Mesa compete, dentre outras atribui-
ções estabelecidas em lei, neste Regimento 
ou por resolução da Câmara ou delas amplie 
deputado, nos casos previstos nos incisos III, 
IV e V do artigo 55 da Constituição Federal, 
observado o disposto no § 3º do mesmo artigo 
(artigo 15, inciso XIV);

b) destinam-se os projetos de resolução 
a regular, com eficácia de lei ordená-la, maté-
rias da competência privativa da Câmara dos 
Deputados, de caráter político, processual, 
legislativo ou administrativo, ou quando deva 
a Câmara pronunciar-se em casos concretos 
coma perda de mandato de deputado (artigo 
109, inciso III, alínea “a”);

c) as vagas, na Câmara, verificar-se o 
em virtude de falecimento, renúncia ou perda 
de mandato (artigo 238);

d) perde o mandato o deputado quando o 
decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos 
na Constituição Federal. Nos casos de perda 
decorrente de decretação da Justiça Eleitoral, 
a perda do mandato será declarada pela Mesa, 
de ofício ou mediante provocação de qualquer 
Deputado, ou de Partido com representação 
no Congresso Nacional, assegurada ao repre-
sentado, consoante procedimentos específicos 
estabelecidos em Ato, ampla defesa perante 
a Mesa (artigo 240, inciso V e § 2º);

e) a Mesa convocará, no prazo de qua-
renta e oito horas, o suplente de deputado 
nos casos de ocorrência de vaga (artigo 241, 
inciso I).

Não foram editados, até a presente data, 
a resolução destinada a regular a perda de 
mandato de deputado e o “Ato” que deve disci-
plinar os procedimentos específicos de ampla 
defesa perante a Mesa, nos casos decorrentes 
de perda de mandato por força de decisão da 
Justiça Eleitoral, em que cabe à Mesa declarar 
a perda (artigo 55, inciso V e § 3º, da Consti-
tuição Federal e artigos 109, inciso III, alínea 
a, e 240, inciso V e § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados).

Nada obstante a omissão legislativa por 
parte da Câmara dos Deputados, a matéria 
não oferece maior dificuldade em razão de o 
excelso STF já haver enfrentado os aspectos 
substanciais do tema. Com efeito, o eg. STF 
decidiu, ao examinar o Mandado de Seguran-
ça 25.458–1/DF (julgamento: 7-12-2005, D.J 
9-3-2007 – fl. 52), que a declaração a que se 
refere o § 3º do artigo 55 da CF independe do 
trânsito em julgado da decretação, pela Justiça 
Eleitoral, da perda de mandato parlamentar por 
prática de captação ilícita de sufrágio, hipótese 
versada nos autos desta Consulta.

Com base neste entendimento e na pa-
cífica jurisprudência do TSE no sentido de 
que a decisão, fundada no artigo 41–A da Lei 
nº 9.504/1997 é plenamente eficaz e deve ter 
cumprimento imediato, o STF concedeu a se-
gurança para determinar que a Mesa da Câ-
mara dos Deputados procedesse à declaração 
imediata da perda do mandato de Deputado 
Federal e à consequente posse do impetrante, 
primeiro suplente do parlamentar cassado.

As questões relativas à eficácia da de-
cisão judicial e ao trânsito em julgado desta, 
bem como à ampla defesa perante a Mesa 
da Câmara, foram intensamente debatidas no 
âmbito da Suprema Corte.

Em homenagem à clareza, veja-se o teor 
dos pronunciamentos de alguns dos magistra-
dos nos autos do mencionado MS 25.458:

a) Ministro-Presidente Sepúlveda Per-
tence: a “ampla defesa só pode girar em torno 
da existência da eficácia do decreto da Justiça 
Eleitoral, nada mais. Não é para dizer se o de-
putado é inocente ou culpado, como da tribuna 
se cogitou”. A existência de ofício mediante o 
qual o TSE comunica sua decisão à Câmara “é 
um verdadeiro mandado da Justiça Eleitoral à 
Câmara dos Deputados. Nesse caso, a ampla 
defesa, a meu ver, restringe-se à autenticidade 
do ofício”. “Nem são a Câmara nem o mandado 
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de segurança a sede própria para desconsti-
tuir essa ordem do Tribunal Superior Eleitoral”. 
“A regra geral, no sistema eleitoral, é que os 
recursos não têm efeito suspensivo. O inciso 
XV do art. 22 da Lei Complementar 64 não é 
regra de procedimento, é regra de eficácia de 
uma decisão específica e constitui exceção a 
essa regra geral do sistema do processo elei-
toral, que é a eficácia imediata das decisões 
eficácia mediata que pode importar diz o art.41, 
a, da Lei nº 9.504 na cassação do diploma e, 
portanto, pode resultar de decisão proferida 
após a eleição e, mais do que a eleição, após 
a diplomação. Cassado o diploma, a meu ver, 
com todas as vênias, resulta clara a perda do 
mandato. Por isso, não consigo imaginar ou-
tra defesa que não seja sobre a existência, aí 
compreendida a autenticidade, da ordem da 
Justiça Eleitoral, que, no caso concreto, afo-
ra as considerações que realcei, na linha dos 
votos que me antecederam, sobre a eficácia 
imediata das decisões fundadas no art. 41–A, 
tem um outro dado, para mim bastante: o ofício 
do Tribunal Superior Eleitoral é um mandado 
judicial. E nem a Câmara, e nem mesmo esta 
Casa, em mandado de segurança impetrado 
por terceiro, seriam a instância adequada para 
desconstituir esse mandado judicial do Tribunal 
Superior Eleitoral, que, aliás, o litisconsorte 
não contesta”;

b) Ministro Carlos Britto: “Em debate aqui 
com o Ministro Gilmar Mendes, falei de ampla 
defesa meramente formal, porque não cabe 
outra”. “A Constituição diz que a perda do man-
dato será declarada, não será decidida”;

c) Ministro Cezar Peluso: “Sr. Presidente, 
eu gostaria de ir um pouco além do que Vossa 
Excelência estatuiu a respeito da ampla defesa. 
A mim me parece que não se pode partir do 
pressuposto de que a Justiça Eleitoral comu-
nique ao Congresso a perda de um mandato, 
quando a decisão seja ineficaz ou, ainda, es-
teja pendente de recurso com efeito suspensi-
vo. Imagino, por suposição – é que devo levar 
em consideração na interpretação da norma 
–, que a comunicação feita pela Justiça Elei-
toral a sob pressuposto, explicito ou implícito, 
de que a decisão absolutamente exequível e 
imediatamente eficaz. Disso retiro a seguinte 
conseqüência – por isso queria aproveitar esta 
oportunidade –: a referência à ampla defesa, 
no § 3º [do artigo 55 da CF/1988], diz respeito 
as outras hipóteses, não a hipótese de cumpri-

mento de decisão judicial”. “(...) não basta ler 
[o dispositivo]; por isso a interpretação um es-
forço intelectual, se não qualquer alfabetizado 
ou analfabeto poderia ser intérprete jurídico”. 
Parece-me “absolutamente incongruente com 
o exercício e o cumprimento da função jurisdi-
cional submeter o cumprimento dos mandados 
judiciais a um outro processo para saber se 
haverá defesa ou não”. “A mim me parece que, 
quando se trata de mandado, não ha como 
instaurar outro processo para discutir-lhe a va-
lidade. Doutro modo, teríamos círculo vicioso, 
que não terminaria nunca”. “Vossa Excelência 
me permite, ate para justificar meu ponto de 
vista restritivo? Para esses casos patológicos, 
não precisa ser previsto nenhum procedimen-
to de ampla defesa, pois a própria autoridade 
administrativa, como tal, quando duvida ou 
quando percebe alguma coisa de teratológico, 
toma ex officio as providências necessárias 
para esclarecer, antes de cumprir o mandado. 
Não precisa abrir processo de ampla defesa a 
respeito. Continuo insistindo, até em resguar-
do do prestígio do Congresso e das decisões 
judiciais, que a ampla defesa, neste caso, se 
refere apenas as outras hipóteses do § 3º, e 
não a hipótese de cumprimento de mandado 
judicial”;

d) Ministro Carlos Velloso: “Sr. Presiden-
te, já revelei minha posição. Apenas para es-
clarecer, registro que o art. 55, § 3º, assegura 
a defesa. Indaga-se: que defesa seria essa? 
Seria possível desconstituir com essa defesa a 
ordem judicial? É claro que não”. “O que cabe 
fazer nesta defesa? Demonstrar que não existe 
a ordem judicial, não existe o mandado. Ago-
ra, se o mandado existe, admitir outra coisa, 
como lembrou o eminente Procurador-Geral 
da República, é descumprir simplesmente a 
ordem judicial, o que não presta obséquio ao 
Estado Democrático de Direito”;

e) Ministro Marco Aurélio: “Não confiro 
a Câmara competência para, como que, jul-
gar uma rescisória incabível até no âmbito da 
Justiça Eleitoral”.

Alfim, decidiu o STF, por unanimidade, rejeitar as 
preliminares suscitadas. No mérito, por maioria, venci-
dos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Eros Grau, 
concedeu a segurança para que a Mesa da Câmara 
procedesse a imediata declaração da perda do man-
dato do litisconsorte passivo e consequente posse do 
impetrante.
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Conforme visto anteriormente, a competência 
da Mesa para declarar a perda do mandato abrange 
três hipóteses, quis sejam: se o parlamentar deixar de 
comparecer, em cada sessão legislativa, à terça par-
te das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, 
salvo licença ou missão por esta autorizada; se per-
der ou tiver suspensos os direitos políticos e quando 
o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos 
na Constituição.

Em relação à terceira hipótese, a questão da 
desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado 
da decisão judicial eleitoral foi examinada nos autos 
da Age Direta de Inconstitucionalidade nº 3.592–4/DF, 
proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, em 
face da expressão “cassação do registro ou do diplo-
ma”, constante do artigo 41–A da Lei nº 9.504/1997, 
cujo teor o seguinte (grifos acrescidos):

“Art. 41–A. Ressalvado o disposto no 
art. 26 e seus incisos, constitui captação de 
sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com 
o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive, em-
prego ou função pública, desde o registro da 
candidatura, até o dia da eleição, inclusive, 
sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, 
e cassação do registro ou do diploma, obser-
vado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 
complementar 64, de 18 de maio de 1990.” 
(Acrescentado pela Lei nº 9.840/1999).

Na ocasião, por unanimidade de votos, 
decidiu o Supremo Tribunal pela improcedência 
da ação e constitucionalidade da norma, pelo 
fato de as sanções de cassação do registro ou 
do diploma previstas no referido dispositivo não 
constituírem novas hipóteses de inelegibilida-
de, o que exigiria a edição de lei complementar 
[CF, artigo 14, § 9º (“§ 9º Lei complementar 
estabelecerá outros casos de inelegibilidade 
e os prazos de sua cessação, a fim de prote-
ger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício do mandato, considerada a 
vida pregressa do candidato e a normalidade 
e legitimidade das eleições contra a influência 
do poder econômico ou o abuso do exercício 
de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta. (Redação dada pela Emen-
da Constitucional de Revisão 4/1994)], e 
não de lei ordinária (julgamento .26-10-2006, 
DJ 2-2-2007).

Particularmente em relação ao trânsito 
em julgado, o Exmº Ministro Gilmar Mendes, 

Relator do feito, fez as seguintes ponderações 
(destaques não são do original):

“Da mesma forma, não vejo qualquer in-
constitucionalidade em relação aos §§ 10 e 11 
do art. 14 da Constituição [“§ 10. O mandato 
eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou frau-
de. § 11. A ação de impugnação de mandato 
tramitará em segredo de justiça, respondendo 
o autor, na forma da lei, se temerária ou de 
manifesta má fé.”].

É certo que a captação de sufrágio, definida pelo 
art. 41–A, da Lei nº 9.504/1997, deverá ser apurada de 
acordo com o procedimento da ação de investigação 
judicial eleitoral, previsto no art. 22 da LC nº 64/1990, 
o qual dispõe, em seus incisos XIV e XV, o seguinte:

‘XIV – julgada procedente a representa-
ção, o Tribunal declarará a inelegibilidade do 
representado e de quantos hajam contribuído 
para a prática do ato, cominando-lhes sanção 
de inelegibilidade para as eleições a se reali-
zarem nos três anos subsequentes à eleição 
em que se verificou, além da cassação do re-
gistro do candidato diretamente beneficiado 
pela interferência do poder econômico e pelo 
desvio ou abuso do poder de autoridade, de-
terminando a remessa dos autos ao Ministério 
Público Eleitoral, para instauração de proces-
so disciplinar, se for o caso, e processo-crime, 
ordenando quaisquer outras providências que 
a espécie comportar;

XV – se a representação for julgada procedente 
após a eleição do candidato serão remetidas cópias 
de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para 
os fins previstos no art 14. §§ 10 e 11, da Constituição 
Federal, e art. 262. Inciso IV, do Código Eleitoral.’

Tais incisos, no entanto, não se aplicam ao pro-
cedimento de representação para apuração da con-
duta descrita no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997, como 
já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral (Ac 19.587, de 
21-3-2002, Rei. Min. Fernando Neves; Ag. 3042, de 
19-3-2002, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

O procedimento do art. 22, a ser observado na 
aplicação do art. 41–A, é aquele previsto nos incisos I 
a XIII. Isso porque, diferentemente da ação de investi-
gação judicial eleitoral, a representação para a apura-
ção da captação de sufrágio não Implica a declaração 
de inelegibilidade, mas apenas a cassação do registro 
ou do diploma.
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Por isso, a decisão fundada no art. 41–A da Lei 
nº 9.504/1997, que cassa o registro ou o diploma do 
candidato, tem eficácia Imediata, não incidindo, na 
hipótese, o que previsto no art. 15 da LC nº 64/1990, 
que exige o trânsito em julgado da decisão para a de-
claração de inelegibilidade do candidato. Os recursos 
Interpostos contra tais decisões são regidos pela re-
gra geral do art. 257 do Código Eleitoral, segundo a 
qual os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. 
Assim, não há necessidade de que seja Interposto re-
curso contra a diplomação ou ação de impugnação de 
mandato eletivo para o fim de cassar o diploma.

Estabelece-se, dessa forma, a distinção entre (a) 
a ação de impugnação de mandato eletivo, instaurada 
para a apuração de abuso de poder econômico, cor-
rupção ou fraude, a seguir o rito previsto no art. 14, §§ 
10 e 11, da Constituição e no art. 39 da LC nº 64/1990; 
(b) a ação de investigação judicial eleitoral, instaurada 
para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder 
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização 
indevida de veículos ou meios de comunicação social, 
em benefício de candidato ou de partido político, que 
deve seguir o procedimento do art. 22, incisos I a XV, 
da LC nº 64/1990; (c) e a representação para apurar 
a conduta descrita no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997, 
que segue o procedimento dos incisos I a XIII do art. 
22 da LC nº 64/1990.

Com esses fundamentos, não vislumbro qualquer 
inconstitucionalidade no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997 
em face do art. 14, §§ 9º, 1º e 11, da Constituição.

O art. 41–A foi introduzido na Lei nº 9.504/1997, 
por meio da Lei nº 9.840/1999, com a finalidade de 
reforçar a proteção a vontade do eleitor, combatendo, 
com a celeridade necessária, as condutas ofensivas 
ao direito fundamental ao voto. Ou seja, enquanto a 
ação de investigação – judicial eleitoral visa a prote-
ger a lisura do pleito, a representação pan apurar a 
conduta prevista no art. 41–A da Lei 9.504/1997 tem 
o objetivo de resguardar um bem jurídico específico: 
a vontade do eleitor.

Nos termos da Constituição, a soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual pan todos (art. 14, caput).

O voto secreto inseparável da ideia do voto li-
vre.

A ninguém é dado o direito de interferir na liber-
dade de escolha do eleitor. A liberdade do voto envolve 
não só o próprio processo de votação, mas também 
as fases que a precedem, inclusive relativas a escolha 
de candidatos e partidos em número suficiente para 
oferecer alternativas aos eleitores.

(...)

Assim, a preservação do voto livre e secreto obri-
ga o Estado a tomar inúmeras medidas com o objetivo 
de oferecer as garantias adequadas ao eleitor, de forma 
imediata, e ao próprio processo democrático.

Essa é a teleologia da norma do art. 41–A da Lei 
das Eleições.

O rito sumário previsto nos incisos I a XIII do art. 
22 da LC nº 64/1990, assim como a possibilidade de 
execução imediata da decisão que cassa o registro ou 
o diploma do candidato que pratica captação ilícita de 
sufrágio, traduzem salutar inovação em nossa, pois 
permitem a rápida apuração e consequente punição 
daqueles que atentem contra a incolumidade da von-
tade do eleitor.

Dessa forma, a regra vem Integrar o plexo nor-
mativo de garantias processuais do direito fundamen-
tal ao voto.

Os resultados obtidos pela aplicação do art. 41–A 
da Lei nº 9.504/1997 pela Justiça Eleitoral em todo o 
país têm demonstrado a importância de mecanismos 
processuais céleres para a proteção eficaz da liberdade 
do leitor, o que só tem contribuído para o aperfeiçoa-
mento da democracia. 

Com essas considerações, voto pela improcedên-
cia desta ação direta de inconstitucionalidade.”

Registre-se que o Acórdão 838/2004, proferido 
pelo TRE/AC em 20-7-2004, assentou entendimento 
de que “a decisão que julgar procedente representa-
ção por captação de sufrágio vedada por lei, com base 
no artigo 41–A da Lei nº 9.504/1997, deve ter cumpri-
mento imediato, cassando o diploma, se já expedido 
(precedentes com entendimento unânime do TSE)” 
(fls. 19/22), posição posteriormente corroborada pelo 
STF em 2006, por ocasião do julgamento da mencio-
nada ADI 3592.

Essa interpretação também foi sufragada pelo 
Ministério Público Federal nos autos do já citado MS 
25.458. Opinou o Parquet Federal no seguinte senti-
do (fls. 23/33):

a) as decisões que determinam a cassação do 
registro ou diploma por prática da conduta prevista no 
artigo 41–A da Lei nº 9.504/1997 não tem seus efeitos 
suspensos pela interposição de recursos, nem estão 
condicionadas ao trânsito em julgado, devendo ser 
cumpridas imediatamente (fl. 28);

b) o Ato da Mesa da Câmara dos Deputados é 
meramente declaratório, conforme orientação doutri-
nária de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, não haven-
do possibilidade de se reverter o decidido pela Justi-
ça Eleitoral. Existindo decisão judicial pela cassação 
do diploma do parlamentar, cabe à Mesa da Câmara 
declarar a perda do mandato e empossar o suplente 
(fls. 29/30).
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Em outro precedente lembrado pela Sefip (fl. 162), 
desta feita acerca do artigo 55, inciso IV, da Constitui-
ção da República (perda do mandato em decorrência 
da perda ou da suspensão dos direitos políticos), o 
Pretório Excelso decidiu, por maioria de votos, previa-
mente à deliberação proferida na ADI 3592, acerca da 
conduta esperada e da ausência de poder discricionário 
por parte da Mesa da Câmara (MS 25.461, Julgamento 
29-6-2006, DJ de 22-9-2006 – grifos acrescidos):

“Extinção de mandato parlamentar em 
decorrência de sentença proferida em ação 
de improbidade administrativa, que suspen-
deu, por seis anos, os direitos políticos do ti-
tular do mandato. Ato da Mesa da Câmara dos 
Deputados que sobrestou o procedimento de 
declaração de perda do mandato, sob alega-
ção de inocorrência do trânsito em julgado da 
decisão judicial. Em hipótese de extinção de 
mandato parlamentar, a sua declaração pela 
Mesa é ato vinculado à existência do fato ob-
jetivo que a determina, cuja realidade ou não 
o interessado pode induvidosamente submeter 
ao controle jurisdicional. No caso, comunicada 
a suspensão dos direitos políticos do litiscon-
sorte passivo por decisão judicial e solicitada 
a adoção de providências para a execução 
do julgado, de acordo com determinação do 
Superior Tribunal de Justiça, não cabia outra 
conduta à autoridade coatora senão declarar 
a perda do mandato do parlamentar.”

No abalizado escólio de Aliomar Baleeiro, “o ato 
declaratório não cria, não extingue, nem altera um direi-
to. Ele apenas determina, faz certo, apura ou reconhece 
um direito preexistente, espancando dúvidas e incerte-
zas. Seus efeitos recuam até a data do ato ou fato por 
ele declarado ou reconhecido (ex tunc” (fl. 37).

Demais disso, nos termos da resposta da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania à Con-
sulta 9/2005, o artigo 257 do Código Eleitoral preceitua 
que os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. 
“Não contendo as normas palavras inúteis e sendo o 
mandato parlamentar de duração limitada, o trânsito 
em julgado da decisão só pode ser exigido quando a 
Constituição ou a lei afazem expressamente, não sen-
do a hipótese dos autos” (fls. 42/5).

Em face dessas considerações, resta claro que, 
uma vez intimada de decisão da Justiça Eleitoral, no-
ticiando a cassação de mandato de parlamentar, da 
qual caiba ou não recurso, compete à Câmara dos De-
putados, por intermédio de sua Mesa Diretora, dar-lhe 
cumprimento Imediato mediante declaração de perda 
do mandato (artigo 240, inciso V e § 2º, do Regimento 

Interno da Câmara). Não há falar, portanto, no caso 
de perda determinada mediante mandado judicial de-
corrente de decisão da Justiça Eleitoral (inciso V do 
artigo 55 da Lei Maior), em se aguardar o trânsito em 
julgado da deliberação.

Conforme manifestação da Ministra Ellen Gracie, 
“(...) os mandatos, limitados no tempo, expiram irrever-
sivelmente a cada dia que passa” (STF, MC 509-4, fl. 
39) e não se pode permitir, como ponderou a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, que 
incessantes manobras processuais e deliberada pro-
crastinação deem causa ao escoamento de mandato 
parlamentar viciado pela ilegalidade (fl. 32), retirando 
do suplente o direito ao legítimo exercício do cargo 
eletivo e à respectiva retribuição financeira.

Cabe, então, examinar a questão da ampla de-
fesa perante a Mesa, referida no artigo 55, § 3º, da 
Constituição de 1988 e, conforme relatado no início 
deste Parecer, amplamente discutido no bojo do MS 
25.458.

Ao apreciarem o referido processo, os Ministros 
do Supremo Tribunal deixaram assente que a ampla 
defesa não é para dizer se o deputado inocente ou 
culpado. Deixaram assente, ainda, que nem a Câma-
ra, nem mesmo o STF, em mandado de segurança 
impetrado por terceiro, são a instância adequada para 
desconstituir o mandado judicial do TSE. Frisaram: a 
Constituição diz que a perda do mandato será decla-
rada, e não decidida, pelas Casas do Congresso. E, 
por fim, concluíram: na defesa perante a Casa Legisla-
tiva, cabe apenas demonstrar que não existe a ordem 
judicial, que não existe o mandado. Se o mandado 
existe, admitir outra coisa é descumprir simplesmente 
a ordem judicial, o que não presta obséquio ao Estado 
Democrático de Direito.

Nas lúcidas palavras do Ministro Cezar Peluso, 
a comunicação feita pela Justiça Eleitoral sob pressu-
posto, explícito ou implícito, de que a decisão é abso-
lutamente exequível e imediatamente eficaz e, quando 
se trata de mandado, não há como instaurar outro 
processo para discutir-lhe a validade. Para este ma-
gistrado, é absolutamente incongruente com o exercício 
e o cumprimento da função jurisdicional submeter o 
cumprimento dos mandados judiciais a outro processo 
para saber se haverá defesa ou não.

Assiste total e inteira razão ao Ministro Peluso 
ao afirmar que a referenda a ampla defesa, no § 3º 
do artigo 55 da CF/1988, diz respeito as outras hipó-
teses, não a hipótese de cumprimento de decisão ju-
dicial. Como bem disse o Ministro, “para esses casos 
patológicos, não precise ser previsto nenhum proce-
dimento de ampla defesa, pois a própria autoridade 
administrativa, como tal, quando duvida ou quando 
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percebe alguma coisa de teratológico, tome ex officio 
as providências necessárias para esclarecer, antes 
de cumprir o mandado. não precisa abrir processo de 
ampla defesa a respeito. Continuo insistindo, até em 
resguardo do prestígio do Congresso e das decisões 
judiciais, que a ampla defesa, neste caso, se refere 
apenas as outras hipóteses do § 3º, e não a hipótese 
de cumprimento de mandado judicial”.

De fato, a nosso ver, não pode a Casa Legislativa, 
a pretexto de assegurar ampla defesa ao parlamentar 
cassado, dar guarida a procedimentos morosos e prote-
latórios, que visam ao fim e ao cabo apenas a prolongar 
ao máximo o exercício do mandato viciado.

No regime democrático de Direito, é vedado ao 
Congresso Nacional, em casos da espécie, contribuir 
para o esvaziamento do conteúdo decisório da delibe-
ração terminativa do Poder Judiciário. Uma vez cas-
sado o diploma do parlamentar, tem-se por extinto o 
respectivo mandato e a posse do suplente no cargo 
deve ser imediata. Não há espaço para delongas no 
âmbito do Poder Legislativo.

Em seu voto-vista proferido no julgamento da 
ADI 3592, observou o Ministro Ricardo Lewandowski, 
com pertinência, que “a perda de mandato parlamen-
tar consubstancia, em uma democracia representati-
va come a nossa, a expressão concreta de uma das 
mais séries restrições a que se pode ver submetido um 
congressista em sua nobilíssima função de represen-
tante do povo”. Se esta perda foi decretada pelo TRE, 
ao Legislativo incumbe apenas dar fiel cumprimento 
a ordem judicial. Não pode o Congresso questionar o 
acerto e a justiça da ordem. Também não pode se valer 
de subterfúgios para contornar eventuais dificuldades 
políticas inerentes a declaração da perda de mandato. 
Cabe-lhe, simplesmente, fazer valer o mandado, dar-
lhe efetividade, real concreção.

Não há nisso ofensa a independência e a sepa-
ração de Poderes. É cediço que a independência entre 
os Poderes não é nem pode ser absoluta. Em verdade, 
a melhor doutrina e a jurisprudência de há muito as-
sinalam que o Poder é uno. O que há são funções do 
Estado segregadas e organizadas em diferentes órgãos 
do Poder para que o Estado possa realizar seus fins, 
nomeadamente o bem comum de seus cidadãos, com 
maior eficácia e eficiência, sem que excessiva con-
centração de prerrogativas em determinados órgãos 
possa debilitar, infirmar ou mesmo inviabilizar a legi-
tima e necessária atuação dos outros, o que findaria 
por comprometer o alcance dessa almejada finalidade 
maior do Estado.

Essa divisão por diversos órgãos das funções 
básicas estatais (administração, legislação e compo-
sição de conflitos) e das correspondentes prerrogati-

vas instrumentais conforma o que se convencionou 
chamar de separação de Poderes. O estabelecimento 
pelo ordenamento jurídico, fundamentalmente por meio 
da Carta Magna, de mecanismos de contenção e de 
cooperação entre tais órgãos configura em concreto 
o que a Constituição denomina independência e har-
monia entre os Poderes (CF, artigo 22).

A independência e a harmonia entre os Poderes, 
portanto, não são categorias que se possam definir em 
abstrato, revelam-se em concreto em cada conformação 
política particular e refletem uma decisão fundamental 
de uma coletividade.

A título de ilustração do assunto, já decidiu o TRF 
da 1ª Região que (AC 2002.38.00.005676–3/MG, DJ 
19-4-2007, e AC 2000.34.00.027612–9/DF, e –DJF1 
26-2-2008):

“1. A revisão, pelo Judiciário, da atuação 
do Poder Executivo (atos, contrato; condutas 
ativas e omissivas etc.), lastreada na interpre-
tação da Constituição e de leis regularmente 
criadas pelo Legislativo, não ofende o princí-
pio da separação de poderes, pelo contrário, 
confirma sua existência, dado ser ocorrência 
natural dentro do sistema de freios e contra-
pesos que o caracteriza.

2. Na separação de poderes, cabe ao 
Judiciário o mister de dizer qual o direito apli-
cável e sua melhor interpretação.”

Não se conclua que a declaração a ser feita pela 
Mesa Diretora da Casa Parlamentar seja vazia de 
sentido somente por não se poder dar de outra forma 
senão com o exato e imediato cumprimento da ordem 
judicial. A declaração feita pela Mesa Diretora é o ato 
que dá notícia interna corporis de que determinado 
parlamentar já não pode ostentar essa condição pe-
rante seus Pares em razão da decisão judicial e que 
seu suplente será empossado e passará a exercer a 
representação popular correspondente.

Esse ato de declaração interna corporis é impor-
tante porquanto dele decorrem relevantes consequên-
cias para o funcionamento regular do parlamento, tais 
como a exclusão do parlamentar cassado das comis-
sões temáticas para as quais tiver sido designado, de-
vendo seu partido prover novas designações para essas 
comissões; seu afastamento das relatorias de propo-
sições legislativas com posterior designação de novos 
relatores pelos presidentes das comissões etc.

Voltando ao exame dos autos, cabe lembrar que 
a Câmara possui número certo de deputados, esta-
belecido por lei complementar, proporcionalmente à 
população, de acordo com os critérios previstos no 
artigo 45 da Carta Política de 1988. Em princípio, pois, 
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não deve haver a remuneração de mais de um parla-
mentar por uma mesma vaga. O Regimento Interno da 
Câmara dispõe que as vagas, naquela Casa Legisla-
tiva, verificar-se-ão em virtude de falecimento, renún-
cia ou perda de mandato (artigo 238), de modo que, 
por imperativo lógico, no que se refere a uma mesma 
vaga, a remuneração de um parlamentar pressupõe 
a exclusão do subsídio de outro.

Quid juris quando a Mesa Diretora não dá cum-
primento imediato à decisão judicial que determina a 
perda de mandato de um parlamentar e a posse de 
seu suplente? Ao ver do Ministério Público, é evidente 
que o suplente, lesado em seu direito de tomar posse 
imediatamente, deverá ser indenizado das parcelas 
remuneratórias que indevidamente deixou de perceber 
por conta de injustificada demora da Mesa Diretora em 
dar cumprimento à ordem judicial.

A questão que se nos afigura relevante e que 
deverá esta Corte de Contas dirimir é saber se será 
lícito o pagamento feito ao parlamentar cujo mandato 
já fora perdido por determinação judicial, mas que não 
teve tal perda declarada pela Mesa Diretora, obtendo 
dessa forma uma indevida e ilegítima prorrogação de 
sua atividade parlamentar.

A nosso ver, o pagamento concomitante a mais 
de um parlamentar em razão da mesma vaga é ilícito 
e deve ser repudiado por este Tribunal. A continuida-
de do pagamento, após a decisão judicial de perda do 
mandato, ao parlamentar atingido por essa decisão 
deve ser objeto de apuração de responsabilidade das 
autoridades omissas, que se negaram a dar posse ao 
suplente no tempo devido, as quais caberá a obrigação 
de recompor os cofres públicos.

Quanto ao parlamentar cassado, devera respon-
der, solidariamente com as autoridades administrativas 
omissas, pela reparação do dano ao Erário, por força 
das despesas incorridas em desacordo com o orde-
namento jurídico vigente.

Neste ponto, divergimos da Sefip, porquanto não 
vislumbramos possibilidade de aplicação do disposto 
no Acórdão nº 1.909/2003–Plenário, dado que não se 
apresenta hipótese de dúvida razoável sobre a valida-
de do pagamento. A decisão judicial que determina a 
perda do mandato deve ser imediatamente cumprida. 
Em face das inúmeras decisões do TSE a respeito, bem 
assim do STF, guardião de nossa Carta Magna, já não 
há lugar para dúvidas, tergiversações e “interpretações 
razoáveis”. Neste caso vale o brocardo Roma locuta, 
tollitur quaestio.

Eventual conduta retardada por parte da Casa 
Legislativa não pode dar azo a supressão de direitos 
do suplente cuja diplomação tenha sido assegurada 
pelo TRE e cuja posse tenha sido obstada por razões 

alheias a sua vontade. Ante a eficácia meramente de-
claratória do pronunciamento da Casa Legislativa, o 
suplente faz jus aos subsídios retroativos desde a data 
em que legitimamente se apresenta para ser empos-
sado, após ser regularmente diplomado pela Justiça 
Eleitoral. Como sua posse deve ser imediata, em cum-
primento aos ditames da Justiça, desde o momento 
em que se apresenta para a posse, faz jus o parla-
mentar a remuneração correspondente ao exercício 
do mandato, ainda que arbitrariamente lhe tenha sido 
negada a posse.

A percepção, pelo suplente, dos valores atra-
sados relativos ao mandato parlamentar não pode, 
porém, prescindir do encontro de contas atinente as 
importâncias porventura por ele recebidas no mesmo 
período a título de vencimentos ou remuneração de 
outras fontes.

A esse respeito, em sede de processos admi-
nistrativos, o Tribunal Pleno desta Casa, em diversas 
oportunidades, a vista de requerimentos de servido-
res cuja posse havia sido retardada ate confirmação 
judicial de sua aprovação em concurso publico, reco-
nheceu o direito dos autores de averbarem o tempo 
de serviço e de receberem as vantagens devidas a 
contar da data da posse do candidato classificado na 
posição imediatamente seguinte. Paralelamente, nos 
referidos processos, esta Corte determinou a realiza-
ção de acerto de contas, a fim de se descontarem, 
dos referidos interessados, as quantias recebidas dos 
cofres públicos nos períodos coincidentes com os dos 
pagamentos retroativos.

No BTCU 8, de 21-2-2000, nos termos do item 
“PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO 
DE CARGO”, foi deferido pedido de pagamento da 
diferença de remuneração do cargo de AFCE e dos 
cargos exercidos no período de 15-12-1995 a 28-9-
1999 (TC–013.240/1999-4, p. 15-16). Na oportunida-
de, a então Consultoria-Geral desta Corte citou prece-
dentes análogos, a saber: TC-000.023/1990-6, BTCU 
17/1996, Decisão nº 96/1996; TC-004.168/1997-6, 
BTCU 66/1997, Decisão nº 746/1997; TC-Q16.118_ 
325.024/1998-7; entre outros.

A nosso ver, a linha de raciocínio adotada por 
este Tribunal em relação a servidores do seu quadro 
de pessoal tem perfeita aplicabilidade aos detentores 
de mandato eletivo.

Nesse sentido, o STF decidiu, no bojo do Recurso 
Extraordinário 38.529/DF (DJ 8-10-1959), mencionado 
a fl. 97 destes autos, que:

“A função parlamentar remunerada. Quem 
dela for injustamente privado, tem direito ine-
quívoco a ressarcimentos. Todavia, levando-se 
em conta que o subsidio visa primordialmente 
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a beneficiar o parlamentar das perdas e danos 
sofridos pelo abandono de suas atividades cos-
tumeiras, óbvio que, do ressarcimento devido, 
se subtraiam os ganhos realmente auferidos 
naquelas atividades.”

No caso da presente Consulta, a resposta deve, 
pois, alertar sobre a necessidade de se promover o 
acerto de contas em relação ao parlamentar que faça 
jus aos subsídios retroativos, independentemente da 
origem dos recursos que tenham custeado sua ativi-
dade remunerada no período em que esteve obstado 
de assumir sua vaga no Parlamento.

Sejam públicos ou privados, os valores percebidos 
no período coincidente devem ser subtraídos do crédito 
a que faz jus junto à Casa Legislativa, tendo em vista 
não somente o entendimento adotado pelo STF no RE 
38.529/DF, como também as restrições impostas pelo 
artigo 54 da Constituição-Cidadã, a saber:

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não 
poderão:

I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empre-
sa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusu-
las uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo ou função 
ou emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis ad nutum nas entidades 
constantes da alínea anterior:

II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou dire-

tores de empresa que goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de direito pú-
blico, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam 
demissíveis ad nutum, nas entidades referi-
das no inciso I, a: 

c) patrocinar causa em que seja interes-
sada qualquer das entidades a que se refere 
o inciso 1, a:

d) ser titulares de mais de um cargo ou 
mandato público eletivo.”

Em face dessas considerações, cabe responder 
ao consulente, no tocante ao primeiro quesito da ini-
cial, que:

a) a decisão que julgar procedente representa-
ção por captação de sufrágio vedada por lei, com base 
no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997, deve ter cumpri-
mento imediato, cassando o diploma, se já expedido, 
não tem seus efeitos suspensos pela interposição de 

recursos e por isso não estão condicionadas ao trân-
sito em julgado e não está sujeita a novo processo ou 
procedimento no âmbito da Casa Legislativa;

b) a previsão de ampla defesa de que trata o ar-
tigo 55, § 3º, da Carta Política de 1988 não alcança a 
hipótese de perda de mandato parlamentar em virtude 
de decisão da Justiça Eleitoral (artigo 55, inciso V, CF), 
haja vista que (STF, MS 25.458 e 25.461):

b.1) Constituição diz que a perda do mandato 
será declarada, e não decidida, pelas Casas do Con-
gresso, de modo que o Ato da Mesa da Câmara dos 
Deputados é meramente declaratório. Existindo decisão 
judicial pela cassação do diploma do parlamentar, cabe 
à Mesa da Câmara declarar imediatamente a perda do 
mandato e empossar o suplente;

b.2) o Congresso Nacional não pode desconsti-
tuir mandado judicial da Justiça Eleitoral ou negar-lhe 
eficácia;

b.3) é absolutamente incongruente com o exer-
cício e o cumprimento da função jurisdicional subme-
ter o cumprimento dos mandados judiciais a um outro 
processo para saber se haverá defesa ou não;

c) todo e qualquer pagamento concomitante a 
mais de um parlamentar em razão da mesma vaga é 
ilícito e a continuidade do pagamento, após a cassa-
ção, ao parlamentar cassado deve, necessariamente, 
ser objeto de apuração de responsabilidade das auto-
ridades omissas, que se negaram a dar posse ao su-
plente no tempo devido e às quais caberá a obrigação 
de recompor os cofres públicos;

d) o parlamentar cassado deverá responder, 
solidariamente com as autoridades omissas, pela re-
paração do dano ao Erário, por força das despesas 
incorridas em desacordo com o ordenamento jurídico 
vigente;

e) a percepção de subsídios retroativos pelo 
suplente deve ser precedida de encontro de contas, 
independentemente da origem dos recursos (públicos 
ou privados) que tenham custeado sua remuneração/
vencimentos no período em que esteve impedido de 
assumir sua vaga no Parlamento, tendo em vista as res-
trições impostas pelo artigo 54 da Constituição-Cidadã 
e o entendimento adotado pelo STF no julgamento do 
Recurso Extraordinário 38.529/DF, de modo que, dos 
pagamentos atrasados a receber, devem ser deduzi-
dos os valores que tenham sido pagos ao suplente, no 
mesmo período, por outros cofres.

V
O 2º e o 3º questionamentos formulados na pre-

sente Consulta dizem respeito – à –incidência, no âm-
bito administrativo:
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a) de atualização monetária e de juros na liqui-
dação dos efeitos financeiros dos créditos devidos ao 
suplente;

b) de atualização monetária em todos os casos 
em que a Câmara tiver que pagar débitos de forma 
retroativa.

De forma apropriada, a Sefip opina no sentido 
de se responder ao consulente que parcelas devidas 
pelo Poder Público a servidores ou membros de Po-
der constituem dívida de valor e, como tal, devem ser 
corrigidas monetariamente desde quando devidas até 
a data do seu efetivo pagamento e que não existe, no 
ordenamento jurídico atualmente em vigor, amparo 
legal para o pagamento no âmbito administrativo de 
juros de mora incidentes sobre valores pagos em atra-
so pelo Poder Público.

Veja-se, sobre a correção monetária de parcelas 
pagas com atraso a servidor público, ementa do Pare-
cer AGU/MF 3/1996, aprovado pelo Parecer GQ-111, 
do então Advogado-Geral da União Geraldo Magela 
da Cruz Quintão, e pelo Exmo Sr. Presidente da Re-
pública em 5-6-1996 (DOU de 24-9-1996):

“Mesmo na inexistência de expressa pre-
visão legal, é devida correção monetária de 
parcelas remuneratórias devidas aos servido-
res, pagas com atraso pela Administração. O 
pagamento tardio e sem atualização é paga-
mento incompleto e representa enriquecimento 
ilícito do devedor relapso. Correção monetária 
não constitui um plus a exigir expressa previ-
são legal. É, apenas, recomposição do crédito 
corroído pela inflação. O dever de pagar tudo 
o que se deve inclui o dever de pagar o valor 
atualizado. Se a letra fria da lei não cobre tudo 
o que no seu espírito se contém, a interpre-
tação integrativa se impõe como medida de 
Justiça. Os princípios superiores do Direito 
brasileiro assim o determinam. A jurisprudên-
cia unânime dos tribunais reconhece unânime 
dos tribunais reconhece nesses casos, o direi-
to à atualização do valor reclamado. O Poder 
Judiciário não cria, mas, tão-somente aplica 
o direito vigente. Se tem reconhecido esse di-
reito é porque ele existe.”

O relatório do Parecer AGU/MF 3/1996 contém 
elucidativas considerações acerca da natureza jurídica 
da correção monetária, nos seguintes termos:

“14. O Poder Executivo, na via administrativa, 
vem se furtando ao reconhecimento da incidência da 
correção monetária sob dois argumentos: primeiro, o 
de que a Administração se rege pelo princípio da le-
galidade, em virtude do qual toda ação deve ter por 

base uma lei, não podendo o Administrador conceder 
ou reconhecer direito, senão em virtude de lei; segun-
do, o de que não há, nesse caso, disposição legal que, 
expressamente, permita a correção de quantia paga 
com atraso aos servidores.

VI – Correção Monetária – Natureza

15. A correção monetária é ‘instrumento pelo 
qual – através do reajuste de unidades pecuniárias se 
mantém o equilíbrio entre a dívida e o valor da presta-
ção destinada a satisfação do credor’, na feliz asser-
tiva de Humberto Gomes de Barros, quando, como 
Procurador-Geral, analisou a questão no Âmbito da 
Administração do Distrito Federal. É a consequência 
da corrosão da moeda, isto é, o ‘descompasso, ao 
longo do tempo, entre a expressão nominal e a ex-
pressão real do dinheiro, assentando, por tal meio a 
correspondência verdadeira entre duas nominações 
numéricas ao longo da dilação temporal’ (Celso Antô-
nio Bandeira de Mello, Contrato de Obra Pública com 
Sociedade de Economia Mista – Atraso no Pagamento 
de Faturas, in RDP 74/103-116, p. 114). É adequação 
do valor material da obrigação valor formal. Para Caio 
Tácito, ‘a correção monetária não altera a substância 
econômica; altera apenas a sua expressão nominal, 
em termos monetários, eliminando a instabilidade no 
valor real dos pagamentos e mantendo a equivalên-
cia legítima das obrigações bilaterais, quando não são 
simultâneas, mas sucessivas ou diferidas no tempo. 
E, em suma, o antídoto eficaz aos efeitos da inflação 
sobre as relações jurídicas entre o Estado e os par-
ticulares’ (Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 
1975, p. 332). A correção monetária não tem nenhu-
ma semelhança com juros, que são um ‘plus’. Ela é a 
própria indenização primitiva quando retificada’, como 
disse o Ministro Xavier de Albuquerque (RTJ 79/735), 
ao apartear o Ministro Djaci Falcão, no julgamento da 
Reclamação 35-SP, em 4-4-1974 (RTJ 79/726). É a 
atualização do débito, para que seja completa a satis-
fação do credor. Como disse, também, o Ministro Célio 
Borja (R.E. 113.892 - SP), ‘a correção monetária foi 
instituída para que se mantenha o poder de compra da 
moeda, tendo em vista sua crescente desvalorização.
(...) tem por finalidade a atualização do credito; não a 
penalidade por atraso, como são os juros contratados.’ 
Ou, ainda, como disse o Ministro Cordeiro Guerra, já 
em 1975, ‘a correção monetária não remunera o capi-
tal, apenas assegura sua identidade no tempo.’ (R.E. 
82.419 - SP, DJ. 10-12-1975, p. 9.263).

16. Não é, portanto, uma pena e independe de 
culpa, como já reconheceram o Supremo Tribunal Fe-
deral e o Superior Tribunal de Justiça. Não é, também, 
um ‘plus’ a exigir expressa previsão legal, mas simples 
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atualização da dívida, decorrência natural da retenção 
indevida. Sua incidência objetiva exclusivamente manter 
o valor da prestação. Não configura nenhum acréscimo 
e independe, pois, de expressa previsão legal. Como 
diz Maria da Graça Antunes Varela, a ‘despesa já foi 
autorizada por Lei. Não pagar a correção monetária 
implica pagar menos do que a Lei autorizou. Pagá-la 
implica gastar exatamente o permitido em Lei. O prin-
cípio da legalidade não, de forma alguma desrespei-
tado.’ (Correção monetária de valores quitados com 
atraso pela Administração Pública, in Revista da Pro-
curadoria Geral do Estado da Bahia, vol. 14, p. 23-28, 
especificamente p. 25).

17. Em regime inflacionário anormal, o pagamento 
de débitos vencidos, sem a atualização de seu valor 
nominal, configura pagamento incompleto, insuscep-
tível de saldar a obrigação. E se o pagamento incom-
pleto, ganha o devedor por não ter que desembolsar 
a quantia devida; perde o credor, justamente aquele 
que, tendo tido seu direito violado, deveria merecer a 
proteção do Direito. Quem recebe com atraso e sem 
correção, recebe valores menores do que aqueles a 
que teria direito. Não recebe a real satisfação do que 
cabe por direito. “O risco da depreciação monetária, ou 
seja, da desvalorização do poder aquisitivo da moeda 
corre por conta do devedor, que tem a disponibilidade 
do valor até o momento do efetivo pagamento”, como 
diz Arnoldo Wald em artigo intitulado “Aspectos pro-
cessuais da aplicação da teoria das dívidas de valor”. 
(Revista de Informação Legislativa 69, jan/mar. 1981, 
p. 229-260, especialmente p. 239).

18. Não constitui, como supôs a PGFN, indeni-
zação por danos sofridos. Para fazer jus indenização, 
o lesado deve comprovar o prejuízo e a indenização 
deve ser fixada tendo em vista diversos fatores. Não 
é assim no caso de correção monetária, que é devida 
para que o pagamento seja integral, completo.

19. A correção monetária tem conteúdo essen-
cialmente moral: visa a evitar o enriquecimento ilícito 
do devedor contra o correspondente empobrecimento 
do credor, titular do direito de crédito. Não houvesse 
a correção, o devedor seria tanto mais beneficiado 
quanto mais tempo demorasse para saldar o débito, 
para cumprir a obrigação a que estivesse sujeito. E, 
inversamente, o credor, titular do direito, seria tanto 
mais prejudicado quanto mais tempo demorasse a ver 
satisfeito o seu direito. Ganharia o faltoso, perderia o 
titular do direito. Premiar-se-ia o inadimplente e punir-
se-ia, sem qualquer razão plausível, o credor, pois, em 
época inflacionária, pagamento feito com atraso e sem 
correção monetária é pagamento a menor, pagamento 
incompleto. Tal situação repugna a qualquer sistema 

jurídico e, mais ainda, ao sistema vigente num Estado 
democrático de direito.”

Assevera a AGU, no Parecer MF 3/1996, que:
“23. O Poder Público determina a correção de 

seus créditos em diversas leis. Em pouquíssimas, 
admite a regra inversa: pagar com correção, quando 
paga com atraso. E, na esfera administrativa, se furta 
à correção, invocando a ausência de lei expressa que 
a permita. Mas, repetindo, o valor que a norma visa a 
proteger é o não-enriquecimento ilícito do devedor re-
lapso. Não pode a lei privilegiar determinado credor (o 
Estado). A inteligência que se extrai da norma é: quem 
deve pagar e paga com atraso, deve pagar com cor-
reção, para que pague integralmente aquilo que deve. 
O valor que se quer ver respeitado é o não-enrique-
cimento ilícito do devedor em detrimento do credor já 
espoliado em seu direito. A lei, no E stado democrático 
de direito, deve ser geral, deve obrigar a todos que se 
encontram na mesma situação. Procedimento inverso 
fere o princípio da generalidade da norma; viola, de 
uma só vez, o princípio democrático, o princípio da 
isonomia, o princípio da juridicidade e o princípio da 
moralidade. O Estado, hoje, deixou de ser o Estado da 
legalidade (vinculação à lei, no sentido estrito), para 
ser o Estado da juridicidade, o Estado cujos atos (de 
todos os Poderes) devem estar conforme o sistema ju-
rídico adotado, com suas normas e com os princípios 
que as inspiram, princípios baseados em valores que 
a sociedade política deseja preservar.

(...)
31. Se a Administração atrasa o pagamento de 

parcelas devidas aos servidores e, ao saldar o débito, 
não o corrige, está adotando, sem dúvida alguma, si-
tuação que lhe é mais vantajosa, mas que repugna ao 
Direito, na medida em que viola direito alheio. E, por 
repugnar ao Direito e à consciência geral, tal procedi-
mento viola a moralidade administrativa.

32. Além de deixar ressaltado que, na sua re-
lação com outros sujeitos de direito –dentre eles, o 
servidor público –, o Estado deve visar ao interesse 
público primário, agindo com absoluta imparcialida-
de, é necessário registrar que a jurisprudência tem 
considerado que parcelas remuneratórias constituem 
dívida de valor.

33. A teoria da dívida de valor surgiu em contra-
posição à da dívida de dinheiro. Esta última consiste 
em uma quantia certa de dinheiro, enquanto aquela 
representa o valor das utilidades de que a prestação, de 
forma ideal, se compõe, representa um quid de valor 
definível somente quando se converte em dinheiro.

(...)
38. É pacífica a jurisprudência das Cortes Supe-

riores no sentido de que parcelas devidas pela União 
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a seus servidores constituem dívida de valor e, como 
tal, devem ser corrigidas desde quando devidas até a 
data do efetivo pagamento.

39. Salários são dívida do empregador a seus 
empregados. Vencimentos, gratificações, remune-
ração, diferenças salariais, soldos, proventos são 
dívidas do Estado para com seus servidores. É 
dívida de valor, de natureza alimentar. Se pagas 
com atraso, devem ter seu valor corrigido. Foi o 
que decidiu o Supremo Tribunal Federal, por exem-
plo, no R.E. 95.017-MG, Rei. Min. Cunha Peixoto, 
DJ. de 6-11-1981, determinando a atualização de 
proventos, pagos em atraso em virtude de obstá-
culos opostos pelo órgão pagador tanto na esfera 
administrativa como na judicial. Já em 17-5-1976, 
no julgamento do R.E. no 84.950-SP, Rel. Min. Xa-
vier de Albuquerque, o Tribunal considerou válida 
a atualização de adicional de insalubridade admiti-
da pela decisão recorrida e determinou que a nova 
correção se fizesse a partir daquela atualização 
(RTJ no 78/320). A Ação Rescisória no 948-RJ, em 
que o tema era proventos de reforma, o Relator, 
Ministro Xavier de Albuquerque, deixou expresso 
em seu voto que “nossa jurisprudência tem admiti-
do que se conceda a correção monetária, quando 
cabível, independentemente de pedido expresso, 
na petição inicial” (RTJ no 99/539). Também no R.E. 
no 97.639-SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, D.J. de 30-9-
1983, questionou-se a respeito da atualização de 
diferenças de vencimentos pagas em atraso, tendo 
o tribunal se decidido pela correção. Outras deci-
sões, no mesmo sentido da correção de parcelas 
pagas em atraso, podem ser citadas:

(...)
47. Na esfera administrativa, na hipótese de par-

celas devidas aos servidores e pagas com atraso, as 
controvérsias têm surgido sob o pretexto de que não há 
lei que determine a correção ou atualização, ficando, 
em consequência, impedida a autoridade administrati-
va de concedê-la, inobstante a pacífica jurisprudência 
dos Tribunais Superiores.

(...)
51. Na Procuradoria-Geral da República, já não 

se discute se a correção monetária incide sobre par-
celas pagas com atraso pela Procuradoria a seus 
servidores. No supracitado Processo Administrativo 
no 81.00.002096/90-54, o Senhor Procurador-Geral 
da República aprovou o parecer do Dr. Moacir Antônio 
Machado da Silva, que concluiu pela correção sobre 
diferenças salariais recebidas com atraso.

52. No Tribunal de Contas da União, é comum 
conceder correção monetária sobre parcelas, quaisquer 
que sejam elas, percebidas com atraso pelos integran-

tes e servidores da Corte. Na Decisão no 17/1991, por 
exemplo, o TCU determinou que “todo o pagamento 
feito a servidor ou a restituição à Fazenda Nacional, 
satisfeito com atraso, a partir de fevereiro do corrente 
ano (Lei no 8.177/1991), deve ser corrigido pela Taxa 
Referencial, a partir da vigência dos efeitos financeiros 
da Lei no 8.112/1990 e até o dia de sua efetivação”. 
Igual providência foi objeto da Decisão no 18/1993, de 
19 de maio e 1993, e publicada no Boletim no 27, de 
7-6-1993. Ali se decidiu a favor da correção nos casos 
concretos constantes de quase uma centena de pro-
cessos apensos e se determinou a extensão da deci-
são aos demais servidores da Corte, ativos, inativos 
e aos pensionistas.

53. No Superior Tribunal de Justiça, a orienta-
ção que vem sendo observada foi fixada no Processo 
Administrativo no 596/1991, decidido em 9-8-1991, 
Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, cujo voto 
vencedor concluiu:

“Em face do exposto, tendo sido espanca-
da pelo Judiciário, na via jurisprudencial, toda 
e qualquer dívida sobre aplicação da correção 
monetária nos débitos relativos a vencimentos 
pagos com atraso, a partir das datas em que 
os respectivos pagamentos deveriam ser efe-
tivados, voto no sentido de que se determine 
aos órgãos administrativos da Corte a obser-
vância da referida orientação”.

54. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 790, julgou 
inconstitucional a cobrança da contribuição previden-
ciária efetuada nos termos da Lei no 8.162, de 8 de 
janeiro de 1991, (alíquotas de 9 a 12%). Como con-
sequência, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 
sessão administrativa, determinou a restituição aos 
seus membros e servidores das quantias que foram, 
indevidamente, descontadas de seus vencimentos. E 
mais: determinou que tal restituição se fizesse com 
correção dos valores pela Ufir.

55. A propósito da restituição, com correção, da 
contribuição previdenciária cobrada indevidamente 
de seus Ministros e servidores determinada adminis-
trativamente pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre 
registrar que igual procedimento se adotou em outros 
Tribunais, no Senado Federal, na Câmara dos Depu-
tados, no Tribunal de Contas da União.

56. A conclusão que se impõe é a de que a ju-
risprudência, quer do Supremo Tribunal Federal, quer 
do Supremo Tribunal de Justiça, é, hoje, unânime no 
sentido de que quaisquer parcelas devidas pela Ad-
ministração a seus servidores, devem, ser pagas com 
atraso, ser corrigidas, não só porque constituem dívi-
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da de valor de natureza alimentar, mas, também, para 
evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

(...)
58. De tudo o que foi dito, pode-se concluir que 

a jurisprudência brasileira é unânime em reconhecer 
que cabe a atualização de parcelas devidas pelo Es-
tado aos servidores, desde a data em que deveriam 
ser pagas até a data em que o pagamento realmente 
se efetivar.

59. Na verdade, a correção monetária não cons-
titui um “plus” a exigir expressa previsão legal. “É, 
antes, atualização da dívida, decorrência natural da 
retenção indevida; constitui expressão realizada do 
quantitativo devido”.

As premissas do Parecer da AGU permanecem 
válidas.

A título de ilustração, seguem alguns entendi-
mentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal após 
o pronunciamento da Advocacia-Geral da União:

a) a Administração Pública é vinculada pelo prin-
cípio da legalidade. A atribuição de vantagens aos 
servidores somente pode ser concedida a partir de 
projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante dispõe o artigo 612, § 1o, inciso II, 
alíneas “a e “c”, da Constituição do Brasil, desde que 
supervenientemente aprovado pelo Poder Legislativo. 
A fixação de data para o pagamento dos vencimen-
tos dos servidores estaduais e a previsão de correção 
monetária em caso de atraso não constituem aumento 
de remuneração ou concessão de vantagem (ADI no 
559-6/MT, DJ 5-5-2006);

b) “a jurisprudência desta Corte já se firmou (par-
ticularmente ao julgar a ADI no 176) no sentido de que 
o estabelecimento, em Constituição Estadual, de data-
limite determinação de correção para o pagamento dos 
servidores estaduais e a determinação de correção 
monetária, em caso de atraso, não ofendem o princípio 
da independência dos Poderes, pois não implicam a 
criação de cargos ou o aumento de remuneração, nem 
ferem o poder de iniciativa exclusiva do governador do 
Estado. Ademais, de há muito, e independentemente 
de lei que a imponha, este Tribunal se manifesta no 
sentido da incidência de correção monetária sobre os 
vencimentos pagos em atraso por entender tratar-se 
de dívida de caráter alimentar; assim, por haver, em 
última análise, a Constituição estadual reconhecido 
esse caráter a tais débitos, não há como pretender-
se tenha ela invadido competência privativa da União 
Federal. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 
no 352.494-1/RN, DJ 7-2-2003);

c) a reposição do poder aquisitivo de vencimen-
tos satisfeitos a destempo mostra-se consentânea com 

a natureza alimentar da prestação (RE no 174.191-1/
SP, DJ 24-8-2001);

d) correção monetária de vencimentos em atraso. 
Caráter alimentar. Atualização devida. Jurisprudência 
pacífica no STF (AgRg no RE no 172.709-8/SP, DJ 
6-5-2001);

e) a atualização monetária do valor devido em 
caso de inobservância da data–limite para pagamento 
de vencimentos e de proventos homenageia os princí-
pios isonômicos e da irredutibilidade de vencimentos e 
proventos (RE no 197.692-6/SC, DJ 20-3-1998).

A jurisprudência do TCU também reconhece a 
legalidade e a legitimidade da correção monetária dos 
valores pagos em atraso pela Administração Públi-
ca, conforme precedentes mencionados às fls. 164/5 
(vg., Acórdãos nos 303/2005 e 2.078/2007, ambos do 
Plenário).

Demais disso, bem observou a unidade técnica 
(fl. 165) que a matéria já está sumulada no âmbito do 
TRF da 1a Região (Súmula no 19: “O pagamento de 
benefícios previdenciários, vencimentos, salários, pro-
ventos, soldos e pensões, feito, administrativamente, 
com atraso, está sujeito à correção monetária desde 
o momento em que se tornou devido”, DJ 16-2-1994) 
e do Supremo Tribunal Federal (Enunciado nº 682: 
“Não ofende a Constituição a correção monetária no 
pagamento com atraso dos vencimentos de servidores 
públicos”, DJ 9-10-2003).

À vista de todos esses precedentes, cumpre 
concordar com o entendimento da unidade técnica 
especializada, nos sentido de se responder ao con-
sulente que “parcelas devidas pelo Poder Públicos 
aos seus servidores ou membros constituem dívida 
de valor e, como tal, devem ser corrigidas monetaria-
mente desde quando devidas até a data do seu efetivo 
pagamento”.

Quanto à ausência de amparo legal para acrés-
cimo, em sede administrativa, de juros de mora sobre 
eventuais pagamentos retroativos a servidores, tam-
bém assiste razão à Sefip. Há previsão legal de inci-
dência de juros moratórios apenas em sede judicial 
nas condenações impostas à Fazenda Pública para 
pagamento de verbas remuneratórias devidas a ser-
vidores e empregados públicos, no percentual de até 
seis por cento ao ano (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, 
acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/2001 
e declarado constitucional pelo STF – RE no 453.740/
RJ, DJe 23-8-2007).

Em que pese a natureza jurídica dos juros mo-
ratórios, que são devidos, via de regra, em razão do 
atraso no cumprimento de uma obrigação (artigo 406 
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do Código Civil vigente), cumpre lembrar que na se-
ara administrativa, no que diz respeito aos servidores 
regidos pelo regime jurídico da Lei no 8.112/1990, as 
reposições e as indenizações ao erário são efetuadas 
apenas com atualização monetária, sem a incidência 
de juros de mora. Veja-se, a propósito, o teor do artigo 
46 do referido diploma legal, com a redação dada pela 
Medida Provisória no 2.225-45/2001:

“Art. 46. As reposições e indenizações ao 
erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, se-
rão previamente comunicadas ao servidor ativo, 
aposentado ou ao pensionista, para pagamen-
to, no prazo máximo de trinta dias, podendo 
ser parceladas, a pedido do interessado.

§ 1o O valor de cada parcela não poderá 
ser inferior ao correspondente a dez por cento 
da remuneração, provento ou pensão.

§ 2o Quando o pagamento indevido hou-
ver ocorrido no mês anterior ao do processa-
mento da folha, a reposição será feita imedia-
tamente, em uma única parcela.

“§ 3o Na hipótese de valores recebidos 
em decorrência de cumprimento a decisão li-
minar, a tutela antecipada ou a sentença que 
venha a ser revogada ou rescindida, serão eles 
atualizados até a data da reposição”.

Sobre o referido artigo 46, esta Corte já se pro-
nunciou em sede de Consulta, nos termos do Acór-
dão no 821/2003 _ Plenário que não inclui a previsão 
de acréscimo de juros moratórios. Eis o teor da parte 
dispositiva do decisum:

a) as reposições determinadas pela Administra-
ção em data anterior à edição da Medida Provisória no 
2.225-45/2001 devem observar as disposições legais 
anteriores á sua vigência;

b) os valores de que trata o § 3o do artigo 46 da 
Lei no 8.112/1990, com a redação dada pela Medida 
Provisória no 2.225-45/2001, só devem ser atualizados 
a partir das reposições determinadas após o advento 
desta Medida Provisória.

Não se pode, porém, deixar de registrar que, 
mediante consulta à jurisprudência de diversos tribu-
nais e à doutrina, foi possível verificar a existência de 
variadas teses favoráveis ao acréscimo de juros de 
mora em pagamentos administrativos feitos extempo-
raneamente.

O Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Reso-
lução no 21.970, de 14-12-2004, deferiu, administra-
tivamente, por unanimidade Segundo o relatório da 

deliberação, as manifestações da área administrativa 
do TSE eram divergentes:

a) a Secretaria de Recursos Humanos informou 
“não ser contrária ao direito a autorização do recálculo 
dos pagamentos efetuados, bem como a observância 
quanto aos pagamentos futuros, no que tange à inci-
dência do percentual de 1% ao mês de juros morató-
rios aplicados desde o evento danoso ao patrimônio do 
servidor, aos valores vencidos ou vincendos, porquanto, 
nos termos da fundamentação supra, “da efetividade 
do prejuízo nasce o dever de indenizar”, voltando a 
situação ao status quo ante”;

b) a Secretaria de Controle Interno registrou 
que, “no ordenamento jurídico, não há norma legal 
que ampare ao administrador público pagar, discri-
cionariamente, juros moratórios sobre remuneração 
de servidores não satisfeita  tempestivamente”, em-
bora reconheça que tal proibição também inexiste; 
c) o Sr. Diretor-Geral argumentou que, “em que pese 
a jurisprudência apontar no sentido de serem devi-
dos os juros de mora quando do atraso de verbas 
de natureza alimentar, não há respaldo legal para o 
pagamento ser feito administrativamente”, o pedido 
do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União no Distrito Fede-
ral – SINDJUS/DF de pagamento, aos servidores 
do TSE, de juros de mora de 1% ao mês sobre as 
diferenças relativas às perdas decorrentes da con-
versão da URV (11,98%), desde a data da lesão do 
direito, qual seja, abril de 1994 (Petição 1.474/DF). 
Eis a ementa do julgado:

“SERVIDOR PÚBLICO. URV. 11,98%. PAGAMEN-
TO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO 
DOS DECRETOS-LEIS Nos 75/19661 E 2.322/19872. 
PRECEDENTES. STF. STJ.

– Os vencimentos dos servidores públicos são 
contraprestações de natureza alimentar, o que os 
qualifica como dívida de valor que, quando pagos 
com atraso pela Administração Pública, devem ser 
corrigidos monetariamente e com incidência de juros 
moratórios.

– “Pedido deferido.”

Além de mencionar precedentes judiciais do STF 
e do STJ, o Relator da matéria noticiou, em seu voto, 
que o Ministério Público da União, considerando o en-
tendimento consolidado da AGU

1 Decreto-Lei no 75/1966, revogado pela Lei no 8.177/1991:
2 Decreto-Lei no 2.322/1987:
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“O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 30 do 
Ato Institucional no 2, de 27 de outubro de 1965, 
e combinado com o art. 2o do Ato complemen-
tar no 23, de 20 de outubro de 1966.

Considerando o imperativo de coibir os abu-
sos de direito que se têm verificado na retenção 
ou retardamento indevidos de salários e de outros 
pagamentos devidos aos empregados por parte 
de empresas, ainda mais prolongados por meio 
de sucessivos recursos judiciais protelatórios; con-
siderando que esses fatos, geradores de tensões 
sociais, não só pela injustiça social que represen-
tam, como pelo efetivo desamparo em que vêm 
deixando, meses a fio, consideráveis grupos de 
trabalhadores, têm levado o Governo a intervir 
seguidamente para encontrar soluções momen-
tâneas, sem que, entretanto, o abuso possa ser 
adequadamente suprimido; considerando que as 
tensões sociais daí resultantes afetam necessa-
riamente a segurança nacional; decreta:

Art. 1o Os débitos de salários, indeni-
zações e outras quantias devidas a qualquer 
título, pelas empresas abrangidas pela Con-
solidação das Leis do Trabalho e pelo Estatuto 
do Trabalhador Rural, aos seus empregados, 
quando não liquidados no prazo de 90 (noven-
ta) dias contados das épocas próprias, ficam 
sujeitos à correção monetária, segundo os ín-
dices fixados trimestralmente pelo Conselho 
Nacional de Economia.

§ 1o Nas decisões de Justiça do Trabalho 
a condenação incluirá sempre correção de que 
trata este artigo.

(...)”

“Art. 3o Sobre a correção monetária dos 
créditos trabalhistas, de que trata o Decreto-Lei 
no 75, de 21 de novembro de 1966 e legislação 
posterior, incidirão juros, à taxa de 1% (um por 
cento) ao mês, capitalizados mensalmente.

§ 1o Nas decisões da Justiça do Trabalho, 
a correção monetária será calculada pela varia-
ção nominal da Obrigação do Tesouro Nacional 
– OTN, observado, quando for o caso, o dis-
posto no parágrafo único do art. 6o do Decreto-
Lei no 2.284, de 10 de março de 1986, com a 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 
2.311, de 23 de dezembro de 1986.

§ 2o Aplicam-se aos processos em curso 
as disposições deste artigo.”

No sentido de que seus procuradores não recorres-
sem em processos nos quais os servidores das carreiras 

do Judiciário e do MPF postulassem o recebimento da 
diferença de 11,98% (Súmula AGU 20), autorizou, admi-
nistrativamente, o pagamento dos juros de mora à razão 
de 1% ao mês àqueles que lograram êxito no juízo de pri-
meiro grau. Na ocasião, o Procurador-Geral da República 
teria se baseado, para deferir o pleito, em jurisprudência 
do STJ (REsp 450.818/RS e 429.470/MG).

De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem 
diversos julgados abordando a matéria, conforme excertos 
de ementas a seguir:

“Nos débitos decorrentes de reajuste de vencimen-
tos, embora sejam direitos nitidamente estatutários e não 
trabalhistas, por consubstanciarem dívidas de valor de na-
tureza alimentar, impõe a incidência dos juros moratórios 
sobre seus valores na taxa privilegiada de 1% ao mês, 
compatibilizando-se a aplicação simultânea do Decreto-
Lei no 2.322/1987 e do artigo 1.062 do Código Civil” (REsp 
419.652/SC e REsp 444.590/MG, julgados em, respecti-
vamente, 4-6-2002  e 8-10-2002).

“Os vencimentos/proventos dos servidores públicos, 
sendo contraprestações, são créditos de natureza alimen-
tar. Logo, há que se ponderar que a matéria não versa 
sobre Direito Civil, com aplicação do dispositivo contido 
no art. 1.062 do CC, mas, sim, de normas salariais, não 
importando se de índole estatutária ou celetista. Na es-
pécie, aplica-se o artigo 3o do Decreto-Lei no 2.322/1987, 
incidindo juros de 1% ao mês sobre dívidas resultantes 
da complementação de salários. Precedentes (STF, RE 
108.835-4/SP, e STJ, REsp 7.116/SP e 5.657/SP e EREsp 
58.337/SP e 116.014/SP)” (AgRg no REsp 289.543/RS e 
REsp 270.518/RS, julgados em, respectivamente, 4-10-
2001 e 8-10-2002).

Nos votos condutores do AgRg no REsp 289.543/
RS e do REsp 270.518/RS, o Ministro Jorge Scartezzini 
assim ponderou:

“(...) averiguando a natureza jurídica do ins-
tituto do vencimento, podemos afirmar que é uma 
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo públi-
co, com valor fixado em lei. Trata-se de uma pres-
tação de natureza alimentar (cf. STF RE 108.835/
SP, Relator Ministro Oscar Corrêa, in LEX 105, 
p. 18), oriunda do crédito proveniente da arreca-
dação de tributos e contribuições efetuada pelos 
agentes constitucionalmente legitimados, visan-
do ao pagamento ao servidor público da função 
exercida. É a chamada contraprestação.” 

No relatório do REsp 419.652/SC, o Ministro Fer-
nando Gonçalves reproduziu considerações do Minis-
tro Luiz Pereira sobre o assunto, nos seguintes termos 
(REsp 11.342/SP, assentada de 21-10-1992):

“(...) tem relevo considerar que, no regime trabalhista 
e estatutário, os servidores prestam serviços profissionais 
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remunerados mensalmente, cujos créditos constituem 
dívida de caráter alimentar e privilegiada, seja decorrente 
de vencimentos, de salário ou proventos. Demais, segun-
do torrencial entendimento pretoriano quanto à correção 
monetária devendo integral sob pena de aviltamento do 
crédito. Ora, a tratar de crédito legitimamente constituído, 
por que se lhe negar a aplicação de juros moratórios, por 
trabalho desempenhado, à taxa de 1% ao mês, tal como 
assegurado àquele originário de salários (Decreto-Lei no 
75/1966 e Decreto-Lei no 2.322/1987)? Se o crédito de 
natureza financeira pública ou privada pode ser taxado 
em 1% ao mês e, os negócios bancários, atualmente, 
com taxas altíssimas, por que discriminar dívida de cará-
ter alimentar, exclusivamente pela qualificação estatutária 
do credor? Em reforço, sinale-se que, no cálculo da renda 
mensal do benefício previdenciário, pela inadimplência os 
juros são de 1% ao mês.

O direito não fica alheio às realidades, nem se divorcia 
do bom-senso. Sua compreensão deve estar sublinhada 
pelo aspecto da justiça das normas. O direito é justo. Não 
é desajustado, nem injusto. Caracteriza-se por sua adap-
tação social, quanto às suas normas de incidência.

O enunciado permite-me invocar a igualdade – 
aqui, consubstanciada em torno de créditos de natureza 
alimentar para acudir a situação do caso sob exame.

(...)
Em campo dessas ideias, no confronto do fato com 

as realidades apontadas e a regente lei concreta, para 
a consecução do direito, inexistindo norma proibitiva 
específica, sob os auspícios do art. 5o, Lei de Introdu-
ção ao Código Civil, como manifestação real da vida 
jurídica, emitindo juízo, entendo que o caso não pode 
sujeitar-se inteiramente ao art. 1.062, Código Civil.

Por esse leito, tenho que a aplicação da taxa de 
1% ao mês não dimana contrariedade à finalidade 
econômica dos juros moratórios, sem afronta, favo-
recendo interpretação temperada ou flexível do art. 
1.062, Código Civil.

Afinal, estabelecida a obrigação – como está –, 
os juros dela advêm, filiados como acessórios, devidos 
por quem, contra a vontade do credor, retém o capital 
formador do crédito principal.”

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul também já se manifestou, por maioria, em sede 
de processo administrativo, pelo cabimento de juros 
moratórios, nos seguintes termos (Processo 0011-
06/000751-1, Acórdão de 9-7-2007):

“URV. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ATU-
ALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JU-
ROS DE 1% AO MÊS SOBRE OS DÉBITOS 
DECORRENTES DA CONVERSÃO DO VALOR 
DOS VENCIMENTOS EM REAIS PARA URVs. 
Redução para 0,5% ao mês após vigência do art. 

1o-F da Lei no 9.494/1997, incluído pela MP no 
2.180-35/2001 (24-8-2001). Critério de correção 
que deve ser efetivo. Inaplicável, na hipótese em 
exame, a norma do art. 36, da CE, que significaria 
a não atualização dos valores devidos. Adoção 
do IGP-M/FGV, adotado pela jurisprudência local, 
como melhor critério que, historicamente, repõe a 
correção monetária. Juros moratórios. Cabimento 
de sua incidência em face do efetivo prejuízo cau-
sado aos servidores pelo atraso no cumprimento 
da obrigação de natureza alimentar. Parecer do 
Tribunal de Contas em alinhamento às decisões 
administrativas do TRE/RS e TSE, respaldadas 
em jurisprudência dos tribunais. Pagamento dos 
valores que deve se dar na medida das possibi-
lidades orçamentárias.”

No que interessa ao desate da matéria em exame, 
o Desembargador José Aquino Flores de Camargo, no 
voto condutor da deliberação, assim ponderou:

“Quanto aos juros, a consulta encaminha-
da ao Tribunal de Contas, igualmente veio a ser 
dirimente, em alinhamento às decisões adminis-
trativas do TRE/RS, Resolução 150/2005, bem 
assim a Resolução 21.970 do TSE, que ilustram 
o pedido encaminhado pela entidade proponente. 
De igual teor, a decisão do Pleno do STF, na Ação 
Originária 614-7, Bahia, quando destacada a na-
tureza alimentar dos vencimentos/proventos.

O entendimento prevalente, irrelevante seja 
o pleito administrativo ou jurisdicional, é de que, em 
se tratando de dívida cuja natureza seja alimentar, 
impositiva é a incidência dos juros moratórios le-
gais a partir do vencimento da obrigação. Porque, 
a partir da efetividade do prejuízo verificado, nasce 
o dever de indenizar. É que a natureza alimentar 
dos vencimentos não permite sejam eles retidos 
pela Administração. 

E não se diga que o princípio da legalidade 
seria óbice intransponível à correção monetária 
plena e à incidência dos juros moratórios sobre a 
obrigação em atraso, como sustenta o parecer da 
assessoria, citando lição de Diógenes Gasparini. 
Não é o fato de a CE, em seu art. 36, estabelecer 
os índices oficiais como critério, que se estaria vio-
lando o referido princípio. Cumprir simplesmente 
a lei na frieza de seu texto não é o mesmo que 
atendê-la na sua letra e no seu espírito. A admi-
nistração, por isso, deve ser orientada pelos prin-
cípios do Direito e da Moral, para que ao legal se 
ajunte o honesto e o conveniente aos interesses 
sociais. Desses princípios é que o Direito Públi-
co extraiu e sistematizou a teoria da moralidade 
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administrativa... (Hely Lopes Meirelles, in Direito 
Administrativo Brasileiro, 33a edição, p.88).

Inadmissível, sob o ponto de vista ético e 
moral, conceitos que integram ao efetivo prin-
cípio da legalidade, que o Estado deixasse de 
cumprir, na integralidade, sua obrigação, inclu-
sive pagando pela efetiva mora em relação ao 
prejuízo causado aos seus servidores.

Em face do exposto, o voto é no sentido 
de acolher, em parte, a pretensão da proponen-
te, determinando, de conseguinte, a atualização 
monetária e incidência de juros de 1% ao mês 
sobre os débitos decorrentes da conversão do 
valor dos vencimentos em reais para unidades 
reais de valor – URVs. Esse percentual, entretanto, 
deverá ser reduzido para 0,5% ao mês, a partir de 
24-8-2001, data em que passou a vigorar a nova 
redação do art. 1o da Lei no 9.494/1997, incluída a 
letra ‘f’, pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, 
cuja redação é a seguinte: ‘Os juros de mora, nas 
condenações impostas à Fazenda Pública para 
pagamento de verbas remuneratórias devidas a 
servidores e empregados públicos, não poderão 
ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano’. 
Esse entendimento vem sendo sufragado, de for-
ma reiterada, tanto pelas Câmaras de Direito Públi-
co que decidem a respeito no Tribunal de Justiça, 
como pelo STJ, sendo questão já pacificada nos 
tribunais, devendo a correção monetária se dar 
pela variação do IGPM-FGV. O pagamento das 
diferenças devidas deverá se dar na medida das 
disponibilidades e dotações orçamentárias.”

Consoante informações extraídas da internet, o 
Conselho de Justiça Federal, nos autos do Processo 
2003.16.0547, estendeu a decisão do STJ, que conce-
dera o pagamento de juros moratórios sobre os valores 
pagos a título de URV, aos servidores do Conselho e 
da Justiça Federal de 1o e 2o Graus. O voto da relatora 
do CJF teria sido exarado nos seguintes termos:

“Deve ser frisado que o presente expediente 
originou-se de questionamento surgido no E. Tribunal 
Regional Federal da 4a Região em razão do fato de 
os juros moratórios sobre as diferenças advindas da 
conversão salarial em URV já terem sido pagos aos 
magistrados, de modo que se cogitou da extensão 
desse pagamento também aos servidores, em vista 
do princípio da isonomia.

Nesse sentido, cabe destacar que o pagamento de 
juros aqui debatido foi autorizado administrativamente 
pela Procuradoria-Geral da República, em despacho 
exarado a 6-3-2003 no Processo 1.00000.001079/2003-
91, para todos os servidores do Ministério Público Fede-
ral, indistintamente, sem vinculação ao fato de haverem 

ou não aforado ações judiciais, excluindo-se apenas 
aqueles que foram admitidos após a incorporação, ten-
do sido deferido a taxa de 1% ao mês, desde a data 
em que se deu a defasagem na remuneração.

Recentemente, o Conselho de Administração do 
E. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada 
em 25-5-2006, ao apreciar o PA STJ 2.125/2006, de 
relatoria da e. Ministra Eliana Calmon, reapreciou a 
matéria em questão, decidindo pelo deferimento do 
pleito, à vista dos precedentes administrativos, fixan-
do os juros moratórios no percentual de 1% (um por 
cento) ao mês, considerando como termo a quo a data 
da lei, nos seguintes termos:

“Entretanto, não quero ser mais realista 
do que o rei. Não posso olvidar os preceden-
tes das decisões administrativas, nem recente 
precedente jurisprudencial desta Corte, em 
cujo voto condutor foi registrado pelo relator: 
‘Ainda que se trate de relação jurídica estatu-
tária, como é a hipótese em tela, em atenção 
à natureza alimentar da causa, aplica-se o 
Decreto-Lei no 75/1966, fixando os juros mora-
tórios no percentual de 1% ao mês.’ (Recurso 
Especial 429.470/MG, relator Min. Fernando 
Gonçalves). O conceito jurídico do que seja 
juros de mora e sua incidência cede ao prin-
cípio da isonomia, para assim harmonizar o 
tratamento a ser dado aos servidores deste 
Tribunal ao dos colegas servidores da Justiça 
do Trabalho, da Justiça Eleitoral e do Ministério 
Público Federal, os quais foram beneficiados 
com decisão administrativa, como se encon-
tra comprovado nos autos. Os precedentes 
administrativos são fortes porque reais e con-
templam, sem dúvida, hipótese similar à dos 
autos. Advirto que o termo a quo é a data da 
lei, para efeito de contagem dos juros morató-
rios. Com essas considerações, defiro o pedido 
de reconsideração, à vista dos precedentes 
administrativos.”

Ante o exposto, decido em favor do pagamento 
dos juros moratórios, incidentes sobre as parcelas da 
diferença de 11,98% pagas com atraso, a todos os 
servidores do Conselho e da Justiça Federal que a ele 
fizerem jus em decorrência desse atraso, nos exatos 
termos do decidido no PA STJ 2.125/2006, observada 
a disponibilidade orçamentária.”

Na Sessão Ordinária realizada em 7-3-2008, o Con-
selho da Justiça Federal referendou o despacho exarado 
pelo Ministro-Presidente do CJF, nos autos dos Processos 
2003.16.0547 e 2008.16.0185, determinando a extensão 
aos servidores e magistrados do Conselho e da Justiça 
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Federal de 1o e 2o Graus da decisão administrativa do Su-
premo Tribunal Federal, proferida em sessão do dia 21-2-
2008, e reconhecendo o caráter indenizatório dos valores 
pagos a título de juros de mora sobre a URV (11,98%).

Em artigo publicado em sítio da internet, o jurista 
Marcelo Neves afirma:

“Infelizmente, vemos ainda algumas pou-
cas decisões que, em âmbito administrativo, 
argúem a falta de previsão legal para o paga-
mento de juros moratórios sobre a obrigação 
em atraso. Conforme lição do Desembargador 
José Aquino Flores de Camargo, também do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, ‘inadmissível, sob o ponto de vista éti-
co e moral, conceitos que integram ao efetivo 
princípio da legalidade, que o Estado deixasse 
de cumprir, na integralidade, sua obrigação, in-
clusive pagando pela efetiva mora em relação 
ao prejuízo causado aos seus servidores.”

De mais a mais, a jurisprudência é também fonte 
do Direito Administrativo, que visa à homogeneização 
das decisões em âmbito administrativo, não sendo efi-
ciente, muito menos razoável, que contribua a Adminis-
tração para afogar ainda mais o Poder Judiciário com 
demandas que tratam de direitos incontestáveis.

Verdadeiramente, direitos que estejam lastreados 
no citado Decreto-Lei no 75/1966 – por ser esta norma 
própria do Direito Público, e por tratar de direitos dos 
trabalhadores atinentes ao salário, previstos no art. 
7o da Carta Constitucional, com inegável comunica-
ção com o § 3o do art. 39 da Seção II (Dos Servidores 
Públicos) do Capítulo VII (Da Administração Pública) 
da CRFB/1988 – obviamente atendem ao princípio 
da legalidade.

(...) se o Estado inadmite receber seus créditos 
sem os acréscimos correspondentes a juros e corre-
ção monetária, não poderia pretender que os débitos 
contraídos sejam pagos mediante critério divergente, 
porquanto desrespeita-se, assim, o princípio da isono-
mia e sentido de ser do próprio Estado Democrático 
de Direito.”3

Nesta Corte de Contas, o relatório da Decisão 
1.650/2002 – Plenário, além de analisar em detalhes 
a questão da possibilidade de atualização monetária 
de valores pagos em atraso, dá notícia do pagamento 
administrativo de juros de mora no âmbito do STJ, do 
TST e do TRF da 1a Região.

3 NEVES, Marcelo. Estudo sobre a viabilidade jurídica do pagamento 
de juros de mora a servidor público em âmbito administrativo. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1752, 18 abr. 2008. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11172>. Acesso em: 
24 abr. 2009.

Esses são apenas alguns exemplos das teses 
existentes e dos encaminhamentos adotados pelos di-
versos tribunais em defesa da concessão administrativa 
de juros sobre remunerações pagas a destempo.

Em linha contrária de entendimento, o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT trilhou cami-
nho diverso em deliberação adotada na sessão do dia 
25-4-2008 (Processo CSJT –521/2005-000-08-00.6, 
DJ 20.6.2008 - www.csjt.gov.br), em sede de recurso 
interposto pela União contra decisão administrativa do 
TRT da 8a Região. Decidiu o CSJT, por maioria:

“ASSUNTO: Juros de mora sobre as 
diferenças relativas à conversão da URV 
(11,98%). DECISÃO ADMINISTRATIVA. JU-
ROS DE MORA SOBRE DIFERENÇAS DE 
URV. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Impos-
sível a incidência de juros de mora por força 
de decisão administrativa, ante a ausência de 
previsão legal. Recurso provido para determinar 
a restituição dos valores eventualmente pagos 
aos servidores a este título.

ACORDAM os Membros do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho em dar provi-
mento ao recurso interposto pela União, para 
considerar indevidos os juros de mora deferi-
dos, em decisão administrativa, pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 8a Região, e deter-
minar que se providencie a devolução dos 
valores eventualmente pagos aos servidores 
a este título.

Brasília, 25 de abril de 2008.
(a) CONSELHEIRO RIDER DE BRITO 

– Presidente”

Na ocasião, o relator ressaltou que:
a) a atuação da Administração rege-se pelo prin-

cípio da legalidade, a determinar que só lhe é permitido 
fazer aquilo que a lei autoriza;

b) o artigo 405 do Código Civil estabelece que 
os juros de mora contam-se desde a citação inicial, ou 
seja, a interpretação do referido artigo conduz a que, 
ao fazer referenda a citação, o legislador reconheceu 
devidos os juros de mora apenas no caso de jurisdição 
contenciosa, circunstância não verificada em proces-
sos administrativos;

c) o CSJT já firmara entendimento, em proces-
so de consulta, no seguinte sentido (Processo TST-
CJST-270/2006-000-90-00.3):

“DECISÃO ADMINISTRATIVA. DIFEREN-
ÇAS DE URV (11,98%). PAGAMENTO DE JU-
ROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE.
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O pagamento de valores devidos por 
força de decisão administrativa não comporta 
juros de mora, por falta de previsão em lei. Ju-
ros são devidos quando a condenação decorre 
de decisão judicial. Consulta conhecida para 
informar ao consulente sobre a impossibilida-
de da incidência de juros de mora, nos paga-
mentos efetuados a servidores, decorrentes 
de decisões administrativas.”

Em face de todo o exposto, somos de opinião 
que:

a) na liquidação dos efeitos financeiros dos cré-
ditos devidos ao suplente de parlamentar, no âmbito 
administrativo, é devida a incidência de atualização 
monetária, mas é indevido o pagamento de juros de 
mora, por falta de expressa previsão legal;

b) é cabível, no âmbito administrativo, a atuali-
zação monetária dos créditos de servidores pagos de 
forma retroativa.

VII
Destarte, em atenção à oitiva propiciada por 

Vossa Excelência (fl. 168), manifesta-se o Ministério 
Público no sentido de o TCU conhecer da presente 
consulta, com fundamento nos artigos 264, inciso IV, 
e 265 do Regimento Interno desta Casa, e responder 
ao consulente que:

a) as decisões judiciais que determinam a cas-
sação do registro ou diploma por prática da conduta 
prevista no artigo 41-A da Lei no 9.504/1997 não têm 
seus efeitos suspensos pela interposição de recursos, 
não estão condicionadas ao trânsito em julgado e não 
devem ser objeto de outro processo ou procedimento 
no âmbito da Câmara dos Deputados, devendo ser 
cumpridas imediatamente;

b) todo e qualquer pagamento concomitante a 
mais de um parlamentar em razão da mesma vaga é 
ilícito e a continuidade do pagamento ao parlamentar 
cassado deve ser objeto de apuração de responsabi-
lidade das autoridades administrativas omissas, que 
se negaram a declarar a perda do mandato tempesti-
vamente e a dar posse ao suplente, as quais caberão 
a obrigação de recompor os cofres públicos;

c) o parlamentar cassado deverá responder soli-
dariamente com as autoridades omissas, pela repara-
ção do dano ao erário, por força das despesas incorridas 
em desacordo com o ordenamento jurídico vigente;

d) na hipótese de que trata o inciso V do artigo 55 
da Constituição Federal (perda de mandato decorrente 
de decretação da Justiça Eleitoral, nos casos previstos 
na CF/1988), a percepção retroativa de subsídios pelo 
suplente é devida a partir da data em que o suplente 
tenha-se apresentado para tomar posse;

e) a percepção de subsídios retroativos pelo 
suplente deve ser precedida de encontro de contas, 
independentemente da origem dos recursos (públicos 
ou privados) que tenham custeado sua remuneração 
ou vencimentos no período em que esteve impedido 
de assumir sua vaga no Parlamento, tendo em vista 
as restrições impostas pelo artigo 54 da Constituição-
Cidadã e o entendimento adotado pelo STF no julga-
mento do Recurso Extraordinário 38.529/DF, de modo 
que, dos pagamentos atrasados a receber, devem ser 
deduzidos os valores que tenham sido pagos ao su-
plente, no mesmo período, por outros cofres;

f) parcelas devidas pelo Poder Público a servi-
dores ou membros de Poder constituem dívida de va-
lor e, como tal, devem ser corrigidas monetariamente 
desde quando exigíveis até a data do seu efetivo pa-
gamento;

g) não existe, no ordenamento jurídico atualmente 
em vigor, previsão legal expressa para o pagamento, 
no âmbito administrativo, de juros de mora incidentes 
sobre valores pagos em atraso pelo Poder Público;

O Ministério Público propõe, ainda:
a) o envio de cópia da íntegra da deliberação que 

sobrevier à Presidência da Câmara dos Deputados e 
à do Senado Federal;

b) determinação à Secretaria-Geral de Controle 
Externo do TCU para que expeça orientação a todos 
os órgãos e entidades da Administração Pública Fe-
deral no sentido de que se abstenham de proceder ao 
pagamento de juros de mora em processos adminis-
trativos, de acordo com o entendimento a ser expresso 
no acórdão que for adotado pelo Tribunal de Contas 
da União nestes autos;

c) o arquivamento do presente processo, com 
fundamento no artigo 40, inciso II, da Resolução TCU 
191/2006.”

É o Relatório.
Voto
Versa a espécie sobre consulta formulada pelo 

então Presidente da Câmara dos Deputados, Depu-
tado Federal Arlindo Chinaglia, mediante Ofício no 
2.949/08/GP.

O ponto fulcral da consulta questiona “os efeitos 
financeiros decorrentes da cassação de mandato par-
lamentar e da consequente posse de suplente, e da 
incidência, no âmbito administrativo, de atualização 
monetária e juros sobre débitos da Câmara dos De-
putados pagos retroativamente”.

Ao final da peça encaminhada a este Tribunal, 
são formuladas as seguintes questões:

“1. Intimada a Câmara dos Deputados de 
decisão da Justiça Eleitoral, de que não caiba 
recurso, determinando a cassação de mandato 
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parlamentar, instaura-se o procedimento de-
claratório do § 3o do art. 55 da Constituição 
Federal, em que há previsão de ampla defesa. 
Concluído esse procedimento e declarada pela 
Mesa da Câmara dos Deputados a perda de 
mandato, tem o suplente direito à percepção 
de subsídios retroativos a data do trânsito em 
julgado da cassação, de forma concomitante 
com os pagos ao parlamentar cassado em 
exercício do mesmo período?

2. Havendo demora no procedimento – 
como ocorreu, por exemplo, no caso concreto 
aqui exposto – cabe, na liquidação dos efeitos 
financeiros dos créditos devidos ao suplente, 
a incidência, no âmbito administrativo, de atu-
alização monetária e juros?

3. Levando em conta as considerações 
aqui expendidas sobre o tema da atualização 
monetária, seria esta cabível, no âmbito admi-
nistrativo, em todos os casos em que esta Casa 
tiver que pagar débitos de forma retroativa?”

Da Admissibilidade

Em que pese tratar-se de consulta sobre caso 
concreto, o que, em tese, nos termos do art. 265, do 
Regimento Interno do TCU (RI/TCU), poderia implicar 
o não conhecimento da exordial, deve- se enfatizar a 
relevância da matéria consultada, bem como os outros 
dois pontos suscitados pelos itens 2 e 3 retrocitados, 
que se sujeitam a eventual consulta a este Tribunal.

Nesse sentido, com fundamento no art. 264, I do 
RI/TCU, deve ser conhecida a consulta formulada pelo 
então Presidente da Câmara dos Deputados.

Do Mérito

Para melhor compreensão didática, far-se-á a 
análise por item, na forma como perquirido pela Câ-
mara dos Deputados na exordial desta consulta e de 
acordo como transcrito nos itens acima.

1. Intimada a Câmara dos Deputados de decisão 
da Justiça Eleitoral, de que não caiba recurso, determi-
nando a cassação de mandato parlamentar, instaura-se 
o procedimento declaratório do § 3o do art. 55 da Cons-
tituição Federal, em que há previsão de ampla defesa. 
Concluído esse procedimento e declarada pela Mesa 
da Câmara dos Deputados a perda de mandato, tem 
o suplente direito à percepção de subsídios retroativos 
à data do trânsito em julgado da cassação, de forma 
concomitante com os pagos ao parlamentar cassado 
em exercício do mesmo período?

A perda do mandato de Deputado Federal ou Se-
nador, no que diz respeito aos presentes autos, está 

consignada no art. 55, inciso V e seu § 3o, da Consti-
tuição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

 ..............................................................
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, 

nos casos previstos nesta Constituição;
§ 3o – Nos casos previstos nos incisos III 

a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação 
de qualquer de seus membros, ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.”

No âmbito da Justiça Eleitoral, a Lei no 9.504/1997 
estabelece, em seu art. 41-A, com a redação dada 
pela Lei no 9.840/1999, que a captação de sufrágio, 
caracterizada pela doação, oferecimento, promessa 
ou entrega de qualquer bem ou vantagem pessoal ao 
eleitor por parte do candidato, a fim de obter-lhe o voto, 
pode ensejar cassação do registro ou do diploma. Em 
razão do reconhecimento pela Justiça Eleitoral da cap-
tação de sufrágio, sujeita-se o parlamentar à perda do 
mandato, assegurando-se-lhe o contraditório e a ampla 
defesa, garantia de índole constitucional.

Impõe-se consignar que no Brasil vige o Sistema 
de Jurisdição Única, nos termos do art. 5o, XXXV, da 
Constituição Federal. Dessa forma, a perda do mandato 
do parlamentar com fundamento no art. 55, inciso V, da 
Lei Maior, decorre de processo sob a competência da 
Justiça Eleitoral, observado, naquele âmbito, o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

É importante enfatizar esse ponto em razão do 
que dispõem os arts. 15, XIV, e 240, V e § 2o, tudo do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI/CD), 
os quais estabelecem a observância da ampla defesa 
na declaração da perda do mandato pelo Deputado 
pela respectiva Casa, em decorrência de processo na 
Justiça Eleitoral.

Se vige no ordenamento jurídico pátrio o Sistema 
de Jurisdição Única e se houve a decretação da perda 
do mandato de Deputado Federal pela Justiça Eleito-
ral, não há como falar a Câmara dos Deputados, ainda 
que em privilégio aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, desconstituir a decisão do Judiciário, 
pois não há possibilidade jurídica de ato administrativo 
desconstituir, ainda que por via transversa, decisão do 
Poder Judiciário, sob pena de violação à tripartição de 
poderes consagrada em Montesquieu.

É nesse contexto que a ampla defesa menciona-
da no RI/CD não deve ser recepcionada nos termos 
em que é adotada no Poder Judiciário ou, ainda, no 
âmbito administrativo, mas na fase de conhecimento. 
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Esta já houve no Poder Judiciário. Logo, à Câmara dos 
Deputados compete executar a decisão proferida pela 
Justiça Eleitoral, por força da competência fixada no 
Texto Constitucional, sem que dessa execução pos-
sa haver alteração ou mitigação da decisão proferida 
pelo Judiciário.

Ademais, nas palavras da Unidade Técnica, men-
cionando entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
“a declaração a que se refere o § 3o do artigo 55 da 
CF independe do trânsito em julgado da decretação, 
pela Justiça Eleitoral, da perda de mandato parla-
mentar por prática de captação ilícita de sufrágio, 
hipótese versada nos autos desta Consulta”. Esse 
é o entendimento do Pretório Excelso conforme as 
diversas jurisprudências colacionadas, no relatório 
que precede este Voto, tanto pela Unidade Técnica 
quanto pelo MP/TCU.

Feitas essas considerações acerca da decretação 
da perda do mandato, passa-se à responsabilidade do 
parlamentar cassado no que tange à possível devolu-
ção dos valores indevidamente recebidos.

Em relação à responsabilidade extracontratual do 
Estado, deve ser analisada a culpa da vítima, exclusiva 
ou parcial elemento apto para aferir a parcela da res-
ponsabilidade entre a – vítima e o Estado, entenda-se 
dano, para fins de indenização.

Assim, se não houve culpa, exclusiva ou par-
cial, do parlamentar cassado em sua permanência 
no mandato mesmo após a decretação pela Justiça 
Eleitoral, não há como falar nem mesmo restituir ao 
Erário os valores recebidos de boa-fé, até porque, em 
tese, permaneceu em suas atividades institucionais, 
o que afastaria o dever de ressarcir os subsídios re-
cebidos enquanto a Câmara não declarasse a perda 
do mandato.

Conforme farta jurisprudência do STF colacionada 
pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, a 
declaração da perda do mandato de parlamentar pelas 
Casas do Congresso Nacional, em decorrência do art. 
55, V, da Constituição Federal, independe de trânsito 
em julgado da decisão na Justiça Eleitoral.

É nesse contexto que, uma vez decretada a perda 
do mandato, deve a Câmara dos Deputados, obser-
vados os ritos internos, declará-la com a maior brevi-
dade possível.

Em relação ao suplente do Deputado cassado, 
este somente fará jus à percepção do respectivo sub-
sídio após a posse no mandato dada pela Casa. Caso 
haja decisão judicial para que os efeitos financeiros 
para o suplente empossado sejam ex tunc, ou seja, 
a partir da data da decretação da perda do mandato 
do parlamentar cassado pela Justiça Eleitoral, deve a 

Câmara dos Deputados cumpri-la ou pela via judicial, 
tentar desconstituí-la, se for o caso.

Dessa forma, em resposta quanto a esse item, 
deve-se informar à Câmara dos Deputados que o su-
plente de Deputado Federal cassado em virtude do 
disposto no art. 55, V, da Constituição Federal, somen-
te terá direito à percepção, administrativamente, dos 
subsídios do mandato a partir da data da posse con-
ferida pela Casa, salvo se diversa for a determinação 
do Poder Judiciário.

Essa exegese deve-se ao fato de, em tese, e 
como regra geral, não ser possível a Câmara dos 
Deputados arcar com dois subsídios para o mesmo 
mandato concomitantemente.

Passa-se ao segundo ponto.
2. Havendo demora no procedimento – como 

ocorreu, por exemplo, no caso concreto aqui expos-
to – cabe, na liquidação dos efeitos financeiros dos 
créditos devidos ao suplente, a incidência, no âmbito 
administrativo, de atualização monetária e juros?

O efeito da correção monetária sobre os valo-
res devidos pela Administração possui o condão de 
preservar o valor da moeda.

Manifesto minha anuência ao entendimento uni-
forme da Unidade Técnica e do Ministério Público junto 
ao TCU, além da jurisprudência colacionada, no que 
tange à possibilidade do pagamento administrativo da 
correção monetária incidente sobre as parcelas remu-
neratórias pretéritas devidas pela Câmara dos Depu-
tados aos seus agentes públicos.

Já o pagamento de juros de mora devidos pelo 
Erário aos seus agentes públicos em decorrência de 
atraso no pagamento das verbas remuneratórias pas-
sou por evolução na jurisprudência pátria. Explico.

Era pacífico o entendimento da impossibilidade 
de pagamento administrativo de juros de mora quando 
verificado o atraso no pagamento de verbas remune-
ratórias, ante a falta de amparo legal.

Entretanto, é de se registrar que o Poder Judiciário 
reconheceu, por exemplo, o direito aos juros de mora 
em decorrência da aplicação da conversão monetária 
determinada pela Lei no 8.880/1994 (URV) – RESP 
11342/SP (DJ 16.11.1992, p. 21090, Relator Minis-
tro Luiz Pereira. No mesmo sentido: AgRg no RESP 
332.422/RS, Relator Ministro Vicente Leal, Sexta Tur-
ma, julgado em 7-2-2002, DJ 4-3-2002, p. 307; RESP 
421.275/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Tur-
ma, julgado em 25-2-2003, DJ 14.4.2003, p. 241).

Dessa forma, verifica-se o reconhecimento ju-
dicial do pagamento de juros de mora decorrentes 
de parcelas remuneratórias pagas com atraso pela 
Administração aos agentes públicos.
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Resta, então, verificar o pagamento administrativo 
dessas parcelas segundo as decisões dos Tribunais.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do processo 
administrativo no 323.526, decidiu, na Sessão Plenária 
Administrativa de 28-11-2007, reconhecer o pagamento 
dos juros de mora devidos em virtude do pagamento 
atrasado das verbas relativas à URV (11,98).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
pedido de reconsideração nos autos do processo no 
2.125/2006, reconheceu administrativamente a pro-
cedência do pedido de pagamento dos juros de mora 
devidos em razão da conversão de cruzeiros reais 
para URV. Enfatize-se que o intérprete autêntico da 
lei reconheceu administrativamente o direito aos juros 
de mora em razão do pagamento em atraso nas ver-
bas relativas à URV.

O Tribunal Superior Eleitoral também reconheceu 
administrativamente o direito ao pagamento de juros 
de mora em decorrência do pagamento atrasado das 
verbas relativas à URV, conforme Resolução no 21.970, 
de 14-12-2004.

Também o Ministério Público da União, no âmbito 
do processo administrativo no 1.00.000.001079/2003-
91, reconheceu o pagamento dos juros de mora aos 
seus servidores, tal como transcrito anteriormente.

O Conselho da Justiça Federal, invocando pre-
cedentes do MPU, TSE e STJ, decidiu “estender a 
decisão do Superior Tribunal de Justiça aos servidores 
do Conselho da Justiça Federal”, no âmbito do proces-
so administrativo.

O Superior Tribunal Militar, mediante análise do 
processo administrativo no 11.501/2005/DIREG-ASDIR, 
evoluiu em seu entendimento anterior, a fim de reconhe-
cer o direito do pagamento dos juros de mora relativos 
à URV aos servidores da Justiça Militar.

Feitas essas menções aos pagamentos admi-
nistrativos de juros de mora reconhecidos pelos ór-
gãos acima mencionados, impõe-se registrar que, 
nos termos do art. 394 do Código Civil, “encontra-se 
em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o 
credor que (...) no tempo, lugar e forma que a lei ou 
a convenção estabelecer”. Em sequência, o art. 395 
estabelece que “responde o devedor pelos prejuízos a 
que sua mora der causa, mais juros, atualização dos 
valores monetários (...)”.

Encontrando-se em mora a Administração, não 
há óbices para que esta reconheça administrativamen-
te o pagamento dos juros de mora devidos, além da 
correção monetária.

Assim sendo, no que tange ao objeto da consul-
ta referente ao item em exame, deve ser informado à 
Câmara dos Deputados que não há óbices para que 
proceda administrativamente ao pagamento dos ju-

ros decorrentes de pagamento em atraso de verbas 
remuneratórias de seus agentes públicos. Se o Supe-
rior Tribunal de Justiça, em sua tutela jurisdicional, 
reconhece serem devidos os juros de mora decor-
rentes de pagamento em atraso de verbas remu-
neratórias por parte da Administração, não há como 
falar em irregularidade no pagamento administrativo 
desses juros, até mesmo em atenção ao princípio da 
eficiência expressamente consignado no caput do art. 
37 da Constituição Federal, além de outros princípios 
consagrados no ordenamento jurídico vigente.

Passa-se ao terceiro ponto.
3. Levando em conta as considerações aqui ex-

pendidas sobre o tema da atualização monetária, se-
ria esta cabível, no âmbito administrativo, em todos os 
casos em que esta Casa tiver que pagar débitos de 
forma retroativa?

Nos casos em que for devido o pagamento remu-
neratório pretérito, não há óbices para que a Câmara 
dos Deputados, em reconhecendo a dívida de valor, 
proceda ao pagamento a seus agentes públicos, admi-
nistrativamente, da correção monetária e dos juros de 
mora devidos, observados os pressupostos orçamen-
tários e financeiros aplicáveis a esse pagamento.

Das Considerações Finais

A resposta à consulta formulada a este Tribunal 
por agente competente tem caráter normativo e constitui 
pré-julgamento da tese, mas não do caso concreto.

Dessa forma, acolho parcialmente as propostas 
formuladas nos presentes autos, com os ajustes julga-
dos pertinentes, consignando que eventual sugestão 
extra petita deixarei de anuir haja vista o objeto pre-
tendido pela Consulta encaminhada pelo então Presi-
dente da Câmara dos Deputados.

Assim sendo, deve-se responder ao consulente 
que:

a) como regra geral, é devido o subsídio a partir 
da data da posse do Deputado, conferida pela Câmara 
dos Deputados;

b) se houver decisão judicial determinando efei-
tos financeiros ex tunc a Deputado Federal suplente 
empossado em virtude de cassação do titular, cabe à 
Câmara dos Deputados cumpri-la ou tentar descons-
tituí-la judicialmente, se for o caso;

c) reconhecida a boa-fé do parlamentar cassado 
em virtude do disposto no art. 55, V, da Constituição 
Federal, não se configurando sua culpa exclusiva ou 
parcial na permanência no mandato após a decreta-
ção pela Justiça Eleitoral, deve ser dispensado o res-
sarcimento aos cofres públicos do subsídio percebido 
indevidamente, ainda que tenha sido pago concomi-
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tantemente com o subsídio do suplente que assumira 
o mandato, em decorrência de decisão judicial;

d) incide correção monetária sobre parcela re-
muneratória devida pela Câmara dos Deputados a 
servidores ou a parlamentares, desde quando devida 
até o efetivo pagamento, o que pode ser reconhecido 
administrativamente;

e) não há óbices para o pagamento adminis-
trativo de juros de mora incidentes sobre parcelas 
remuneratórias pagas em atraso pela Câmara dos 
Deputados aos seus agentes públicos.

Outrossim, deve-se recomendar à Câmara dos 
Deputados que adote as providências necessárias 
com vistas a declarar com a maior brevidade possí-
vel a perda do mandato de parlamentar determinada 
pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 55, § 3o, da 
Constituição Federal.

Por fim, deve ser encaminhada cópia da decisão 
a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a 
fundamentarem ao consulente, Deputado Federal Ar-
lindo Chinaglia, e à Presidência da Câmara dos Depu-
tados, devendo-se, em seguida, arquivar os presentes 
autos com fundamento no art. 169, IV, do Regimento 
Interno deste Tribunal.

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a 
deliberação que ora submeto à apreciação deste co-
legiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão 
Alves de Souza, 7 de outubro de 2009. – Benjamin 
Zymler, Relator.

Encaminhe-se ao Senhor Primeiro-Se-
cretário. Publiquem-se este despacho, o Aviso 
no 1391-Seses-TCU-Plenário e o Acórdão no 
2.372/2009, ressalvados os anexos.

Em 4-11-09 – Michel Temer, Presi-
dente. 

MENSAGEM Nº 870 DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 840/2009 – C. Civil

Comunica O Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República que se ausentará 
do País, no Período de 29 e 30 de Outubro, 
para realizar viagem oficial à Venezuela.

Despacho: Publique-se. 

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País nos dias 29 e 30 de outubro, para realizar 
Viagem oficial à Venezuela.

Brasília, 27 de Outubro de 2009.

MENSAGEM Nº 876 DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 846/2009 – C. Civil

Comunica o excelentíssimo senhor 
presidente da república que se ausentará 
do país no período de 3 a 6 de novembro 
de 2009, para realizar viagem oficial ao rei-
no unido.

Despacho: Publique-se. 

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 3 a 6 de novembro, para realizar 
viagem oficial ao Reino Unido.

Brasília, 29 de outubro de 2009.

Ofício no 683 (CN)

Brasília, 3 de novembro de 2009

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

Assunto: Indicação de Deputados para compor Co-
missão Mista.

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem no 48, de 2009-CN 
(no 861/2009, na origem), na qual comunica haver ve-
tado parcialmente o Projeto de Lei de Conversão no 
13, de 2009 (oriundo da Medida Provisória no 462, de 
2009), que “Dispõe sobre a prestação de apoio finan-
ceiro pela União aos entes federados que recebem 
recursos do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM, no exercício de 2009, com o objetivo de superar 
dificuldades financeiras emergenciais; altera as Leis 
nos 11.786, de 25 de setembro de 2008, 9.503, de 
23 de setembro de 1997, 11.882, de 23 de dezembro 
de 2008, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 11.314, de 
3 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 
10.925, de 23 julho de 2004, 9.636, de 15 de maio de 
1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de 
julho de 1991, 10.893, de 13 de julho de 2004, 9.454, 
de 7 de abril de 1997, 11.945, de 4 de junho de 2009, 
11.775, de 17 setembro de 2008, 11.326, de 24 de ju-
lho de 2006, 8.427, de 27 de maio de 1992, 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 de setembro de 
1973, 11.977, de 7 de julho de 2009, 11.196, de 21 
de novembro de 2005, 9.703, de 17 de novembro de 
1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 9.984, de 17 de 
julho de 2000, e 11.772, de 17 de setembro de 2008, 
a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 
2001, e o Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976; 
revoga a Lei no 5.969, de 11 de dezembro de 1973, e 
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o art. 13 da Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006; e 
dá outras providências”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a Vossa Excelência a indi-
cação de 3 (três) Senhores Deputados e, nos termos 
da Resolução no 2, de 2000-CN, a indicação de mais 
um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser 
incumbida de relatar o veto.

Encaminho em anexo, autógrafo do projeto ve-
tado e cópia da mensagem presidencial.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

Aviso no 826 – C. Civil

Brasília, 13 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes 
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 de Conversão no 13, de 2009 (MP no 462/09), 
que, com veto parcial, se converteu na Lei no 12.058 , 
de 13 de outubro de 2009.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

MENSAGEM NO 861

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

do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcial-
mente, por contrariedade ao interesse público e incons-
titucionalidade, Projeto de Lei de Conversão no 13, de 
2009 (MP no 462/09), que “Dispõe sobre a prestação 
de apoio financeiro pela União aos entes federados 
que recebem recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM, no exercício de 2009, com o obje-
tivo de superar dificuldades financeiras emergenciais; 
altera as Leis nos 11.786, de 25 de setembro de 2008, 
9.503, de 23 de setembro de 1997, 11.882, de 23 de 
dezembro de 2008, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
11.314, de 3 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio 
de 2009, 10.925, de 23 de julho de 2004, 9.636, de 
15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
8.212, de 24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de julho 
de 2004, 9.454, de 7 de abril de 1997, 11.945, de 4 de 
junho de 2009, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 
11.326, de 24 de julho de 2006, 8.427, de 27 de maio 
de 1992, 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 
de setembro de 1973, 11.977, de 7 de julho de 2009, 

11.196, de 21 de novembro de 2005, 9.703, de 17 de 
novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
9.984, de 17 de julho de 2000, e 11.772, de 17 de se-
tembro de 2008, a Medida Provisória no 2.197-43, de 
24 de agosto de 2001, e o Decreto-Lei no 1.455, de 7 
de abril de 1976; revoga a Lei no 5.969, de 11 de de-
zembro de 1973, e o art. 13 da Lei no 11.322, de 13 de 
julho de 2006; e dá outras providências”.

Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e a Controladoria-Geral 
da União manifestaram-se pelo veto ao seguinte dis-
positivo:

§ 6o do art. 1o

“§ 6º Fica autorizado o parcelamento 
pelo Poder Executivo, em até 120 (cento e 
vinte) parcelas iguais e sucessivas, corrigi-
das na forma da Lei no 11.941, de 27 de maio 
de 2009, de todos os débitos dos municípios 
oriundos de recebimento de recursos da União, 
referentes a convênios, cujas prestações de 
contas não foram realizadas até 31 de de-
zembro de 2008, passando os municípios 
à condição de adimplentes, após o requeri-
mento de parcelamento dos referidos débitos 
ter sido protocolado.”

Razões do veto

“O dispositivo, tal como está redigido, 
privilegia os entes que não prestaram con-
tas dos recursos recebidos em detrimento dos 
que o fizeram e ainda detêm saldo a devolver 
à União. Da mesma forma, desconsidera o 
objetivo precípuo das transferências de recur-
sos federais que é assegurar a promoção 
de políticas públicas de forma descentrali-
zada. O dispositivo, assim, fomenta não só 
a omissão no dever de prestar contas como 
estimula o potencial desatendimento das ne-
cessidades das populações. Também de anotar 
que o parcelamento em questão poderia ser 
entendido com operação de crédito entre en-
tes federados, o que é expressamente vedado 
pelo art. 35 da Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Por fim, deve-se ressaltar que o prazo 
de 120 meses para parcelamento ultrapassa 
dois mandatos eletivos, o que dificultaria o 
eventual resgate de valores do administrador 
municipal omisso, contrariando a moralidade 
administrativa e o interesse público.”

Os Ministérios das Cidades e dos Transportes ma-
nifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
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§§ 2o e 3o do art. 7o da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, incluído pelo art. 4o do projeto de 
lei de conversão 

“§ 2o Considera-se juridicamente inte-
ressado o estado ou o município nos casos 
nos quais haja necessidade de cumprimento 
da legislação estadual ou municipal nas áreas 
definidas no § 12.

§ 3o O convênio de que trata o caput 
poderá ser celebrado diretamente:

I – com o estado e com o município quan-
do, no respectivo porto ou terminal alfandega-
do, existir carreira própria de guarda portuária, 
que, nesta hipótese, ficará responsável pela 
autuação das infrações;

II – com entidades públicas que tenham 
por finalidade a fiscalização das infrações por-
tuárias que, nesta hipótese, ficarão responsá-
veis pela autuação das infrações.”

Razões dos vetos
“A manutenção dos parágrafos pode 

levar à interpretação equivocada de que Es-
tados e Municípios poderiam legislar sobre 
trânsito, matéria de competência privativa da 
União, conforme o art. 22, XI, da Constitui-
ção. Ademais, dado o constante no caput do 
próprio art. 7o-A, o conteúdo dos parágrafos 
é despiciendo para a eficácia da norma pro-
posta.”

Ouvidos, também, os Ministérios da Fazenda 
e da Previdência Social manifestaram-se pelo veto 
aos seguintes dispositivos:

Art. 8º .....................................................
“Art. 8o O art. 1o da Lei no 11.941, de 27 

de maio de 2009, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 18:

“Art. 1o ...................................................
§ 18. O parcelamento de que trata este 

artigo será atualizado mensalmente pela mé-
dia aritmética dos valores respectivos da Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP e da Taxa 
do Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia – SELIC para Títulos Federais referentes 
a cada mês.’ (NR)”

Razões do veto

“A medida não é conveniente à Adminis-
tração Pública. Não faz sentido oferecer mais 
uma desoneração fiscal ao contribuinte quan-
do já há previsão, na própria Lei no 11.941, de 
2009, de vários benefícios para quem aderir 
ao parcelamento. O dispositivo, ademais, cria, 
sem qualquer precedente, um índice de atua-

lização monetária incidente sobre os débitos 
parcelados equivalente à média da TJLP e da 
SELIC. De anotar que dispositivo de teor se-
melhante já foi objeto de veto na conversão da 
Medida Provisória no 449, de 2008.”

Art. 12 ...................................................
“Art. 12. Fica acrescido ao art. 25 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o se-
guinte § 12:

“Art. 25.  ................................................
§ 12. Não integram a base de cálculo 

dessa contribuição a produção rural destina-
da ao plantio ou reflorestamento nem o produto 
animal destinado à reprodução ou à criação 
pecuária ou granjeira e à utilização como co-
baias para fins de pesquisas científicas, quando 
vendido pelo próprio produtor e quem a utilize 
diretamente com essas finalidades, e, no caso 
de produto vegetal, por pessoa ou entidade que, 
registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, se dedique ao comércio de 
sementes e mudas no País.’ (NR)”

Razões do veto

“Proposição semelhante já foi objeto de 
veto na conversão da Medida Provisória no 447, 
de 2008, lá ficando consignado que o dispositi-
vo em questão compromete a preservação do 
equilíbrio financeiro e atuarial da previdência, em 
desconformidade com o previsto no caput do 
art. 201 da Constituição Federal. Além disso, 
não há previsão da correspondente fonte de 
custeio para compensar a redução da base 
de cálculo da contribuição, em desobediência 
ao que preconiza o art. 14 da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Respon-
sabilidade Fiscal”

Art. 18

“Art. 18. A despesa do empregador com 
a contratação de planos de saúde ou seguro 
de saúde, total ou parcial, para os seus em-
pregados, no que se refere à contribuição do 
empregador:

I – não terá natureza salarial, nem se in-
corporará à remuneração do empregado para 
quaisquer efeitos;

II – não constituirá base de incidência da 
contribuição previdenciária ou do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço;

III – não se configurará como rendimento 
tributável do trabalhador.” Razões do veto
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“O dispositivo não atende o interesse pú-
blico porque permite a contratação de planos de 
saúde exclusivos sem universalidade e a custos 
indeterminados, com custeio parcial, através de 
renúncia fiscal, de toda a coletividade. Outrossim, 
da forma como está redigido, pela generalidade 
do dispositivo, resta dificultada a fiscalização pe-
los órgãos arrecadatórios e de controle.”

Art. 20

“Art. 20. O CRDPM terá por finalidade 
proceder ao encontro de contas entre débitos 
e créditos previdenciários dos Municípios e 
do Regime Geral de Previdência Social de-
correntes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação 
financeira entre os regimes de previdência 
de que trata a Lei no 9.796, de 5 de maio de 
1999;

II – valores pagos, indevidamente, a tí-
tulo de contribuição previdenciária dos agen-
tes eletivos federais, estaduais ou municipais, 
previstos na alínea h do inciso I do art. 12 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
e suspensa a sua execução pela Resolução 
do Senado Federal no 26, de 2005;

III – valores prescritos, assim conside-
rados em razão da Súmula Vinculante no 8 do 
Supremo Tribunal Federal, que declarou incons-
titucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, que tratam de prescrição 
e decadência de crédito tributário;

IV – valores apurados em razão da redu-
ção do saldo devedor, de readequação dos per-
centuais de retenção ou de valores das parcelas 
de amortização nas prestações vincendas;

V – outros valores não previstos nos in-
cisos I a IV.

Parágrafo único. Para proceder ao encon-
tro de contas referido no caput deste artigo, o 
Poder Executivo apresentará demonstrativos 
discriminativos com os valores de seus créditos 
e débitos previdenciários perante cada municí-
pio, que poderão ser impugnados no prazo de 
até 90 (noventa) dias, a contar da sua publica-
ção, prorrogáveis por igual período.”

Razões do veto

“Dispositivos semelhantes já foram ob-
jeto de veto quando da conversão da Medida 
Provisória no 457, de 2009, lá ficando consig-
nado que os dispositivos permitiam, generica-
mente, a compensação de créditos e débitos 
previdenciários sem levar em consideração a 

personalidade jurídica dos órgãos de previ-
dência criados por alguns municípios, o que 
descaracterizaria o instituto jurídico da com-
pensação, que não admite a falta de identidade 
entre os devedores recíprocos.

A norma proposta, tanto quanto no caso 
da Medida Provisória no 457, de 2009, além de 
encerrar normas com termos vagos e genera-
listas, o que contraria o interesse público e a 
segurança jurídica, desconsidera regramentos 
específicos já editados para atender tanto as 
compensações entre os diversos regimes de 
previdência social quanto os débitos de nature-
za tributária dos municípios referentes às con-
tribuições destinadas à seguridade social.”

Art. 19

“Art. 19. Fica criado o Comitê de Revisão 
da Dívida Previdenciária dos Municípios – CR-
DPM, órgão colegiado, em cuja composição 
fica assegurada a participação de entidade 
nacional de representação da maioria dos 
municípios brasileiros.”

Razões do veto

“Em consequência do veto ao art. 20.”

O Ministério da Fazenda opinou, ainda, pelo veto 
aos dispositivos abaixo transcritos:

Art. 9o

“Art. 9o O art. 8o da Lei no 10.925, de 23 
de julho 2004, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas, que produzam mercadorias de 
origem animal ou vegetal, classificadas nos 
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos des-
se capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos 
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os có-
digos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 
2101.11.10, 2209.00.00 e 3824.9029-EX 01, 
todos da NCM, destinadas à alimentação hu-
mana, animal ou à fabricação de biodiesel, 
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins devidas em cada período 
de apuração de crédito presumido, calculado 
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do 
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003, adquiridos de pessoa física ou 
recebidos de cooperado por pessoa física.
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 ..............................................................

§ 3º ........................................................
IV – 50% (cinquenta por cento) daquela 

prevista no art. 2° das Leis nos 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, para as matérias-primas 
de origem vegetal destinadas à fabricação do 
biodiesel.

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

Razões do veto

“O dispositivo pretende instituir a possi-
bilidade da apuração de um crédito não-cumu-
lativo presumido da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social quando da aquisição 
de produtos de origem vegetal ou animal para 
produção de biodiesel.

A concepção da criação do crédito pre-
sumido sempre esteve ligada a insumos de 
elaboração de produtos alimentícios. O que se 
pretende com a inserção do art. 8º é estender a 
sistemática de apuração de crédito presumido 
para o biodiesel.

Ao criar a apuração, pelas agroindústrias, de 
crédito presumido para a produção do biodiesel 
não compensável e não ressarcível, a exportação 
de produtos finais agropecuários fica prejudicada. 
Isso se dá, pois, sob o ponto de vista fiscal, toma-
se economicamente mais interessante exportar o 
insumo em estado bruto (operação desonerada), 
industrializar no exterior (em países de tributação 
mais favorecida), e importar o produto final (im-
portação tributada, mas que gera direito a crédito 
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação).

Cumpre destacar que o dispositivo não 
atende aos requisitos da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF, em especial ao disposto 
no caput do seu art. 14.

De anotar, por fim, que texto do mesmo teor já 
foi objeto de veto na conversão da Medida Provisória 
nº 449, de 2008.”

Art. 40

“Art. 40. A Lei nº 11.941, de 27 de maio 
de 2009, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 2º-A. Poderão ser pagos ou parce-
lados, nas condições previstas neste artigo e 
nesta Lei, os débitos decorrentes do aproveita-
mento indevido do incentivo fiscal setorial ins-

tituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 
de março de 1969, e os oriundos da aquisição 
de matérias-primas, material de embalagem e 
produtos intermediários relacionados na Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos

Industrializados – TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, 
com incidência de alíquota zero ou como não 
tributados – NT.

§ 1º Os débitos de que trata o caput des-
te artigo poderão ser pagos ou parcelados em 
até 12 (doze) prestações mensais com redução 
de 100% (cem por cento) das multas de mora 
e de oficio, de 90% (noventa por cento) das 
multas isoladas, de 90% (noventa por cento) 
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) 
do valor do encargo legal.

§ 2º As pessoas jurídicas que optarem 
pelo pagamento ou parcelamento nos termos 
deste artigo poderão liquidar os valores cor-
respondentes aos débitos, inclusive multas e 
juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido próprios.

§ 3º Fica assegurado aos contribuintes 
que realizam a apuração do Imposto de Renda 
pelo lucro real anual, o direito à apuração de 
balanço especial a ser levantado para a adesão 
ao parcelamento de que trata este artigo.

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, o 
valor a ser utilizado será determinado mediante 
a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal 
e da base de cálculo negativa das aliquotas 
de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove 
por cento), respectivamente.

§ 5º A opção pela extinção do crédito 
tributário na forma deste artigo não exclui a 
possibilidade de adesão ao parcelamento pre-
visto nesta Lei.

§ 6º Será observado o prazo decadencial 
previsto no art. 173 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, nas compensações realiza-
das com o incentivo fiscal setorial instituído pelo 
art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 
1969, e decorrentes da aquisição de matérias-
primas, material de embalagem e produtos inter-
mediários relacionados na Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – 
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de 
dezembro de 2006, com incidência de alíquota 
zero ou como não tributados – NT.” 

Art. 2º-B. Será reconhecido o direito de crédito 
de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n2 491, de 5 de 
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março de 1969, e alterações posteriores, para expor-
tações realizadas até o ano de 1990, para os litígios, 
administrativos ou judiciais, instaurados até a data da 
publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos atualizados serão 
calculados pela alíquota de 15% (quinze por cento), 
aplicada sobre o valor FOB das mercadorias exporta-
das, excluídos os valores relativos a drawback.”

“Art. 4º ...................................................  
Parágrafo único. Não será computada na 

apuração da base de cálculo do Imposto de 
Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS a parcela equiva-
lente à redução do valor das multas, juros e 
encargo legal em decorrência do disposto nos 
arts. 1º a 3º esta Lei.” (NR)

“Art. 6º O sujeito passivo que possuir ação 
judicial em curso, na qual requer o restabele-
cimento de sua opção ou a sua reinclusão em 
outros parcelamentos, deverá, como condição 
para valer-se das prerrogativas dos arts. 1º a 3º 

desta Lei, desistir da respectiva ação judicial e 
renunciar a qualquer alegação de direito sobre 
a qual se funda a referida ação, protocolando 
requerimento de extinção do processo com reso-
lução do mérito, nos termos do inciso V do caput 
do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, até 30 (trinta) 
dias após a data de ciência do deferimento do 
requerimento do parcelamento.

(NR)” .....................................................
“Art. 9º As reduções previstas nos arts. 1º 

a 3º desta Lei não são cumulativas com outras 
previstas em lei e serão aplicadas somente em 
relação aos saldos devedores dos débitos.

Parágrafo único. Na hipótese de anterior 
concessão de redução de multa, de mora e de 
oficio, de juros de mora ou de encargos legais 
em percentuais diversos dos estabelecidos 
nos arts. 1º a 3º desta Lei, prevalecerão os 
percentuais nela referidos, aplicados sobre os 
respectivos valores originais.” (NR)

“Art. 11. Os parcelamentos requeridos 
na forma e condições de que tratam os arts. 
1º a 3º desta Lei:

. ................................................... “ (NR)
“Art. 13. Aplicam-se, subsidiariamente, 

aos parcelamentos previstos nos arts. 1º a 3º 
desta Lei as disposições do § 1º do art. 14-A 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, não 
se lhes aplicando o disposto no art. 14 da 
mesma Lei.’ (NR)”

Razões do veto

“A introdução do art. 2º A no âmbito da 
Lei nº 11.941, de 2009, pode levar a possíveis 
divergências de interpretação, ensejando a 
continuidade de discussões em tomo da forma 
de aproveitamento do crédito prêmio. Tal fato 
contraria o interesse público, uma vez que o 
objetivo das regras constantes do artigo em 
questão é justamente estancar as discussões 
acerca desse benefício fiscal.

Observe-se que os §§ 2º e 4º do artigo proposto 
introduzem hipóteses de aproveitamento de prejuízos 
fiscais do IRPJ e base de cálculo negativa da CSLL na 
quitação de débito do parcelamento sem, contudo, es-
tabelecer um limite temporal para esse aproveitamento. 
Saliente-se que o fisco somente tem conhecimento dos 
prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas referen-
tes a períodos de apuração terminados em 31-12-2008, 
por constarem de declarações já entregues. Sem o co-
nhecimento dos valores dos prejuízos fiscais e bases de 
cálculo negativas cujo aproveitamento é autorizado pelos 
parágrafos em questão, não é possível sequer estimar 
o efeito do dispositivo no Orçamento da União.

O § 3º, por sua vez, traz insegurança jurídica por 
não definir o conteúdo do chamado ‘balanço especial’ 
ou mesmo sua finalidade específica, podendo ense-
jar, inclusive, o entendimento de que seria possível a 
geração de prejuízos específicos para a quitação de 
débitos do parcelamento.

Outro dispositivo a ser mencionado é o § 6º do 
novo artigo proposto, que dispõe sobre a aplicação 
indiscriminada do prazo decadencial previsto no art. 
173 do Código Tributário Nacional – CTN às compen-
sações realizadas com a utilização dos créditos nele 
mencionados. O dispositivo desconsidera as hipóteses 
de dívida confessada, quando seriam aplicáveis, tão 
somente, as regras relativas à prescrição, regulada 
no art. 174 do CTN. A regra, assim, padece de vício 
de constitucionalidade, uma vez que traria inovação, 
por via transversa, ao instituto da decadência, que é 
matéria reservada à lei complementar, a teor do dis-
posto no art. 146, III, b, da Constituição. Além disso, a 
redação do dispositivo pode gerar dúvidas de interpre-
tação. Ao tratar de prazo decadencial, ele não deveria 
se referir a compensações efetuadas, mas sim aos 
valores dos tributos que deixaram de ser recolhidos 
em função das compensações. Ademais, a redação 
utilizada poderia levar ao entendimento equivocado 
de que se estabelece um novo prazo para o exercício 
do direito de compensação.

Quanto ao conteúdo do art. 2º-B, de observar que 
o reconhecimento indiscriminado do direito ao crédito 
até 1990, a partir da data da edição da lei de conversão, 
não leva em consideração a autoridade das decisões 
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judiciais já expedidas, tanto quanto o instituto jurídico 
da decadência. Com relação à alíquota de 15% (quinze 
por cento) prevista no parágrafo único do dispositivo, 
cabe ressaltar que essa seria a alíquota máxima a 
que poderia chegar o benefício, segundo a legislação 
original. Assim, o artigo adota critério mais vantajoso 
do que o estabelecido originalmente, podendo ensejar 
discussões sobre o percentual aplicado no passado, 
visto que o dispositivo tem efeitos retroativos.

Por fim, de anotar que os demais dispositivos do 
art. 40 do projeto de lei de conversão que modificam a 
Lei nº 11.941, de 2009, restam prejudicados tendo em 
vista o contido no veto aos arts. 2º-A e 22-B.”

Os Ministérios da Previdência da Social, da Fa-
zenda e do Trabalho e Emprego manifestaram-se ainda 
pelo veto ao dispositivo abaixo:

Art. 15

“Art. 15. Aplica-se o disposto no art. 2º da 
Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, vali-
dando-se inclusive para fins de não incidência 
da contribuição previdenciária, aos pagamen-
tos efetuados, em espécie, mediante previsão 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 
no período de 1º de janeiro de 2000 a 31 de 
julho de 2009, para os gastos de transporte do 
trabalhador, limitados ao valor da tarifa integral 
de seu deslocamento.

Parágrafo único. “Fica expressamente 
proibida à previsão em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho de pagamento de Vale-
Transporte em desacordo com o disposto no 
art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro 
de 1985.”

Razões do veto

“O dispositivo promove perdão legal, com 
imprevisíveis efeitos retroativos, de prática que 
jamais foi autorizada pela legislação sendo 
corrente na doutrina e na jurisprudência que 
o vale-transporte é benefício que não integra o 
salário-de-contribuição somente quando pago 
na forma da Lei nº 7.418, de 1985. Outrossim, 
o dispositivo contraria os princípios constitu-
cionais da contributividade (art. 195, caput) e 
da contraprestação (art. 195, § 52).”

O Ministério dos Transportes opinou pelo veto ao 
dispositivo abaixo: 

Art. 7º

“Art. 7º O art. 19 da Lei nº 11.314, de 3 
de julho de 2006, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 19. Para apoiar a transferência defi-
nitiva do domínio da Malha Rodoviária Federal 
para os Estados, prevista na Medida Provisó-

ria nº 82, de 7 de dezembro de 2002, ficam o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT autorizado a utilizar, até 
31 de dezembro de 2012, recursos federais 
para executar obras de conservação, recupe-
ração, restauração, construção e sinalização 
das rodovias transferidas e para supervisionar 
e elaborar os estudos e projetos de engenharia 
que se fizerem necessários.

§ 1º As obras de que trata o caput po-
derão ser executadas independentemente de 
solicitação ou de celebração de convênios com 
as unidades da Federação que tiveram rodovias 
transferidas na forma da Medida Provisória nº 
82, de 7 de dezembro de 2002.

§ 2º (Revogado) (NR)” 

Razões do veto

“A autorização ao DNIT para uso de re-
cursos federais para apoio à transferência de-
finitiva da malha federal para os Estados até 
31 de dezembro de 2010 já consta da vigente 
Lei nº 11.314, de 2009. O texto hoje vigente 
melhor atende ao interesse público, visto que 
é mais abrangente que o proposto no proje-
to lei de conversão. Com efeito, o texto atual 
outorga ao DNIT a tutela do uso comum das 
respectivas faixas de domínio, compreendendo 
a fiscalização, regulação, operação, cobrança 
pelo uso da faixa e ressarcimento pelos danos 
causados nos trechos transferidos.”

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior manifestou-se pelo veto ao dispo-
sitivo abaixo:

Art. 14

“Art. 14. O art. 17 da Lei nº 10.893, de 
13 de julho de 2004, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 17  .................................................
I – ..........................................................
 ..............................................................  
c) 77% (setenta e sete por cento) do 

AFRMM gerado por empresa brasileira de 
navegação, operando embarcação própria ou 
afretada, de registro brasileiro na navegação de 
longo curso não inscrita no REB, de que trata 
a Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; e

d) 44% (quarenta e quatro por cento) 
do AFRMM gerado por empresa brasileira de 
navegação, operando embarcação própria ou 
afretada, de registro brasileiro, na navegação 
de longo curso inscrita no REB, de que trata a 
Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997;

II – .........................................................
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a) 14% (catorze por cento) o AFRMM 
que tenha gerado na navegação de longo 
curso, quando a embarcação não estiver ins-
crita no REB;

b) 47% (quarenta e sete por cento) do 
AFRMM que tenha gerado na navegação de 
longo curso, quando a embarcação estiver 
inscrita no REB;

 ............................................................. .
§ 8º “No fomento ao desenvolvimento da 

Marinha Mercante e da Indústria Naval a nave-
gação interior será priorizada na liberação dos 
recursos a conta das ações “Ressarcimento às 
Empresas Brasileiras de Navegação” e “Incen-
tivo às Empresas Brasileiras”, integrantes da 
unidade orçamentária “Fundo da Marinha Mer-
cante – FMM”, do Ministério dos Transportes, 
no orçamento geral da União – OGU, em con-
formidade com o disposto nesta Lei”. (NR)

Razões do veto

“Apesar de aumentar os recursos dispo-
níveis para o Fundo da Marinha Mercante, a 
alteração legal reduz os recursos destinados 
às empresas de navegação para fazer repa-
ros e atender a crescente demanda do setor 
em meio a financiamentos planejados com a 
expectativa desses recursos. Consequente-
mente, o benefício ao Fundo não seria signi-
ficativo se comparado ao impacto negativo da 
mudança para as empresas de navegação no 
atual momento”.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão manifestou-se ainda pelo veto ao seguinte 
dispositivo:

§ 1º do art. 3º da Lei nº 11.786, de 25 
de setembro de 2008, alterado pelo art. 2º do 
projeto de lei de conversão

“§ 1º O CPFGCN contará com represen-
tantes do Ministério da Fazenda, cujo repre-
sentante o presidirá, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, do Ministério 
dos Transportes e da Casa Civil da Presidência 
da República”.

Razões do veto

“A composição inicial do Comitê de Parti-
cipação do FGCN previa apenas a participação 
de órgãos centrais da Administração Pública 
Federal, de forma a manter a discussão no 
âmbito do Comitê equidistante dos interesses 
setoriais. Esse entendimento não impede, logi-

camente, a participação dos diversos órgãos 
na discussão de questões de seu interesse”.

Essas Senhor Presidente, as razões que me leva-
ram a vetar os dispositivos acima mencionados do projeto 
em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 13 de outubro de 2009. – Luis Inácio-
Lula da Silva.

Dispõe sobre a prestação de apoio 
financeiro pela União aos entes federados 
que recebem recursos do Fundo de Partici-
pação dos Municípios – FPM, no exercício 
de 2009, com o objetivo de superar dificul-
dades financeiras emergenciais; alteram as 
Leis nºs 11.786, de 25 de setembro de 2008, 
9.503, de 23 de setembro de 1997, 11.882, de 
23 de dezembro de 2008, 10.836, de 9 de ja-
neiro de 2004, 11.314, de 3 de julho de 2006, 
11.941, de 27 de maio de 2009, 10.925, de 23 
de julho de 2004, 9.636, de 15 de maio de 
1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de julho 
de 2004, 9.454, de 7 de abril de 1997, 11.945, 
de 4 de junho de 2009, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, 11.326, de 24 de julho de 
2006, 8.427, de 7 de maio de 1992, 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, 11.977, de 7 de julho de 2009, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 9.703, 
de 17 de novembro de 1998, 10.865, de 30 
de abril de 2004, 9.984, de 17 de setembro 
de 2008, a Medida Provisória nº 2.197-43, 
de 24 de agosto de 2001, e o Decreto-Lei nº 
1.455, de 7 de abril de 1976; revoga a Lei nº 
5.969, de 11 de dezembro de 1973, e o art. 
13 da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006; 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A União prestará apoio financeiro, no exer-

cício de 2009, aos entes federados que recebem o 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, me-
diante entrega do valor correspondente à variação 
nominal negativa entre os valores creditados a título 
daquele Fundo nos exercícios de 2008 e 2009, antes 
da incidência de descontos de qualquer natureza, de 
acordo com os prazos e condições previstos nesta lei 
e limitados à dotação orçamentária específica para 
essa finalidade, a ser fixada por meio de decreto do 
Poder Executivo.

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

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

§ 3º O valor correspondente à variação 
negativa acumulada nos meses de abril e maio 
de 2009 será entregue em parcela única até o 
15º (décimo quinto) dia útil do mês de junho, 
no caso de haver disponibilidade orçamentária, 
ou até o 5º (quinto) dia útil após aprovação dos 
respectivos créditos orçamentários.

§ 4º As entregas dos valores correspon-
dentes às variações negativas registradas a 
partir do mês de junho de 2009 ocorrerão, men-
salmente, até o 15º (décimo quinto) dia útil de 
cada mês, no caso de haver disponibilidade or-
çamentária, ou até o 5º (quinto) dia útil após a 
aprovação dos respectivos créditos orçamentá-
rios, na forma fixada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda.

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

§ 6º Fica autorizado o parcelamento pelo 
Poder Executivo, em até 120 (cento e vinte) par-
celas iguais e sucessivas, corrigidas na forma 
da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, de 
todos os débitos dos Municípios oriundos de 
recebimento de recursos da União, referentes 
a convênios, cujas prestações de contas não 
foram realizadas até 31 de dezembro de 2008, 
passando os Municípios à condição de adim-
plentes, após o requerimento de parcelamento 
dos referidos débitos ter sido protocolado.

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

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

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

do pelos recursos oriundos da integralização 
de cotas pela União e pelos demais cotistas, 

bem como pelos rendimentos obtidos com sua 
administração.

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

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

minoritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

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

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

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

§ 1º O CPGCN contará com represen-
tante do Ministério da Fazenda, cujo repre-
sentante o presidirá, do Ministério do Planeja-
mento Orçamento e Gestão, do Ministério dos 
Transportes e da Casa Civil da Presidência 
da República.

“§ 2º O estatuto e o regulamento do 
FGCN deverão ser examinados previamente 
pelo CPFGC antes de sua aprovação na as-
sembléia de cotistas”. (NR)

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

 .......................................................... ...”
 § 2ª O provimento de recursos de que 

trata o caput será concedido para garantir 
os riscos nele especificados das operações 
relacionadas:

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

II – à construção à produção, em estaleiro 
brasileiro, de embarcação destinada à nave-
gação interior de cargas ou de passageiros de 
elevado interesse social;

III – à construção ou à produção, em es-
taleiro brasileiro, de embarcação de apoio ma-
rítimo, de apoio portuário ou destinado à pesca 
industrial no âmbito do Programa Nacional de 
Financiamento da Ampliação e Modernização 
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da Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pes-
queira, instituído pela Lei nº 0.849, de 23 de 
março de 2004, bem com de embarcação de 
pequeno porte destinada à pesca artesanal 
profissional ou às atividades do micro e peque-
no empresário do setor pesqueiro e de trans-
porte aquaviário interior de passageiros;

IV – à construção ou à produção, e à 
modernização, em estaleiro brasileiro, de em-
barcação destinada ao controle, à proteção ou 
à segurança da navegação;

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

§ 3º A garantia de que trata o caput res-
tringe-se às embarcações construídas ou pro-
duzidas no mercado naval brasileiro, restrita 
ao período de construção da embarcação até 
a assinatura do respectivo termo de entrega 
e aceitação, excetuando-se as embarcações 
destinadas às atividades de micro e pequeno 
empresário do setor pesqueiro e de transporte 
aquaviário interior de passageiros.

§ 4º A garantia de que trata o caput terá 
vigência até a aceitação da embarcação pelo 
contratante da construção ou até 24 (vinte e 
quatro) meses após a entrega da embarcação 
pelo construtor, o que ocorrer antes.

§ 5º Para as embarcações destinadas às 
atividades do micro e pequeno empresário do 
setor pesqueiro e de transporte aquaviário in-
terior de passageiros, a garantia de que trata o 
caput contemplará o tempo de financiamento 
da embarcação.

§ 6º A garantia de risco de performance 
de que trata o caput só será devida em situ-
ações decorrentes de responsabilidade do 
construtor naval.

§ 7º A garantia de risco de crédito de que 
trata o caput será devida quando se caracte-
rizar situação de inadimplemento contratual 
do beneficiário ou vencimento antecipado do 
contrato de financiamento, conforme previsto 
no regulamento do FGCN.

“§ 8º O detalhamento dos riscos a serem 
suportados pelo FGCN, de que trata o ca-
put, como a forma de pagamento de garantia 

prestada por aquele Fundo ao risco de crédito 
no caso de vencimento antecipado do finan-
ciamento, bem como os limites de exposição 
do FGCN superiores às cotas integralizadas, 
serão definidos conforme previsto em estatuto 
regulamento”. (NR)

“Art. 5º Será devido ao FGCN comissão 
pecuniária a ser cobrada do estaleiro pela ins-
tituição financeira concedente do financiamen-
to ou pela empresa brasileira de navegação, 
com a finalidade de remunerar o risco assu-
mido por aquele Fundo em cada operação 
garantida”. (NR)

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

 .....................................................” (NR)
“Art. 7º.. .................................................
§ 1º Cada operação de financiamento 

poderá ter, no máximo, 50% (cinquenta por 
cento) do seu saldo devedor garantido com o 
provimento de recursos do FGCN, a depender 
do risco da operação, salvo hipóteses espe-
cíficas definidas em estatuto e regulamento 
daquele Fundo, nos quais este limite poderá 
ser elevado.

§ 2º Cada embarcação construída com 
garantias do FGCN poderá contar com, no má-
ximo, 10% (dez por cento) do valor da operação 
para a cobertura do risco de performance do 
estaleiro garantido.

§ 3º Para embarcações destinadas às 
atividades do micro e pequeno empresário do 
setor pesqueiro e de transporte aquaviário in-
terno de passageiros, cada operação de finan-
ciamento poderá ultrapassar 50% (cinquenta 
por cento) do seu saldo devedor garantido com 
recursos do FGCN.

§ 4º O limite de exposição do FGCN 
com relação a cada entidade garantida será 
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu pa-
trimônio. (NR)

“Art. 9º Nas operações garantidas pelo 
FGCN, exceto para as embarcações destina-
das às atividades de micro e pequeno em-
presário do setor pesqueiro e de transporte 
aquaviário interno de passageiro, poderá ser 
exigida, cumulativamente ou não, a constitui-
ção das seguintes contra garantias por aquele 
Fundo, sem prejuízo de outras:

 ............................................................. .
V – seguro garantia com cobertura míni-

ma de 10% (dez por cento) do valor do crédito 
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concedido, para os objetivos tratados nos inci-
sos I a IV do § 2º do art. 4º desta lei;

VI – seguro garantia com cobertura míni-
ma de 3% (três por cento) do valor do crédito 
concedido, para os objetivos tratados no inciso 
V do § 2º do art. 4º desta lei.

Parágrafo único. “Caso o penhor da totali-
dade das ações de emissão do estaleiro cons-
trutor já tiver sido dado em garantia, poderá 
ser aceita a promessa de penhor da totalidade 
das ações de emissão do estaleiro, conforme 
estatuto e regulamento”. (NR)

“Art. 10. Nos casos de garantias conce-
didas pelo FGCN nas operações de financia-
mento aos estaleiros brasileiros para a cons-
trução de embarcações, nos temos desta lei, 
a empresa contratante da construção deverá 
intervir no contrato de financiamento celebra-
do entre a instituição financeira e o estaleiro 
construtor, obrigando-se a liquidar a dívida 
perante a instituição financeira ou assumi-la 
em até 5 (cinco) dias após a assinatura do 
termo de entrega e aceitação da embarcação 
financiada”. (NR)

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

Parágrafo único. “(Revogado).” (NR)

Art. 3º A Lei nº 11.786, de 25 de setembro de 
2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
2º-A, 2º-B e 11-A:

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

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

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

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

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

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

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

“Art. 11-A. Os rendimentos auferidos pela 
carteira do FGCN não se sujeitam à incidên-
cia de imposto de renda na fonte, devendo 
integrar a base de cálculo dos impostos e 
contribuições devidos pela pessoa jurídica, 
na forma da legislação vigente, quando hou-
ver o resgate de cotas, total ou parcial, ou na 
dissolução do Fundo”.

Art. 4º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

“Art. 7º-A. A autoridade portuária ou a 
entidade concessionária de porto organiza-
do poderá celebrar convênios com os órgãos 
previstos no art. 7º, com a interveniência dos 
Municípios e Estados, juridicamente inte-
ressados, para o fim específico de facilitar a 
autuação por descumprimento da legislação 
de trânsito.

§ 1º O convênio valerá para toda a área 
física do porto organizado, inclusive, nas áre-
as dos termais alfandegados, nas estações de 
transbordo, nas instalações portuárias públicas 
de pequeno porte e nos respectivos estacio-
namentos ou vias de trânsito internas.

§ 2º Considera-se juridicamente interes-
sado o Estado ou o Município nos casos nos 
quais haja necessidade de cumprimento da 
legislação estadual ou municipal nas áreas 
definidas no § 1º.

§ 3º O convênio de que trata o caput 
poderá ser celebrado diretamente:
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I – com o Estado e com o Município quan-
do, no respectivo porto ou terminal alfandega-
do, existir carreira própria de guarda portuária, 
que, nesta hipótese, ficará responsável pela 
autuação das infrações;

“II – com entidades públicas que tenham 
por finalidade a fiscalização das infrações por-
tuárias que, nesta hipótese, ficarão responsá-
veis pela autuação das infrações”.

Art. 5º A Lei nº 11.882, de 23 de dezembro 
de 2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos:

“Art 1º.. ..................................................
“§ 9º Os recursos provenientes de em-

préstimos em moeda estrangeira concedidos 
pelo Banco Central do Brasil, na forma deste 
artigo, poderão ser repassados, no País, com 
cláusula de reajuste vinculado à variação 
cambial”. (NR)

“Art. 1º-A. Os créditos do Banco Cen-
tral do Brasil decorrentes de operações de 
redesconto ou de empréstimo não serão 
alcançados pela decretação de interven-
ção, liquidação extrajudicial ou falência da 
instituição financeira.

Parágrafo único. “Os ativos recebidos pelo Ban-
co Central do Brasil em operações de redesconto ou 
em garantia de operações de empréstimo não inte-
grarão a massa, nem terão seu pagamento obstado 
pela suspensão da fluência do prazo das obrigações 
da instituição sob intervenção”.

Art. 6º O art. 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janei-
ro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 8º.... ...............................................

§ 1º A execução e a gestão descentrali-
zadas referidas no caput serão implementadas 
mediante adesão voluntária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ao Programa 
Bolsa Família.

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

I – medir os resultados da gestão des-
centralizada, com base na atuação do gestor 
estadual, distrital ou municipal na execução dos 
procedimentos de cadastramento, na gestão 
de benefícios e de condicionalidades, na ar-

ticulação intersetorial, na implementação das 
ações de desenvolvimento das famílias bene-
ficiárias e no acompanhamento e execução de 
procedimentos de controle;

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

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

§ 3º A União transferirá obrigatoriamente, 
aos entes federados que aderirem ao Programa 
Bolsa Família recursos para apoio financeiro 
às ações de gestão e execução descentraliza-
da do Programa, desde que alcancem índices 
mínimos no IGD.

§ 4º Para a execução do previsto neste arti-
go o Poder Executivo Federal regulamentará:

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

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

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

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

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

“§ 7º O montante total dos recursos de 
que trata o § 3º não poderá exceder a 3% (três 
por cento) da previsão orçamentária total rela-
tiva ao pagamento de benefícios do Programa 
Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fi-
xar os limites e os parâmetros mínimos para 
a transferência de recursos para cada ente 
federado”. (NR)
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Art. 7º O art. 19 da Lei nº 11.314, de 3 de julho de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. Para apoiar a transferência defi-
nitiva do domínio da Malha Rodoviária Federal 
para os Estados, prevista na Medida Provisó-
ria nº 82, de 7 de dezembro de 2002, ficam o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT autorizado a utilizar, até 
31 de dezembro de 2012, recursos federais 
para executar obras de conservação, recupe-
ração, restauração, construção e sinalização 
das rodovias transferidas e para supervisionar 
e elaborar os estudos e projetos de engenharia 
que se fizerem necessários.

§ 1º As obras de que trata o caput po-
derão ser executadas independentemente de 
solicitação ou de celebração de convênios com 
as unidades da Federação que tiveram rodovias 
transferidas na forma da Medida Provisória nº 
82, de 7 de dezembro de 2002.

§ 2º “(Revogado)”. (NR) 

Art. 8º O art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio 
de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte § 18:

“Art. 1º. ..................................................
§ 18. O parcelamento de que trata este 

artigo será atualizado mensalmente pela mé-
dia aritmética dos valores respectivos da Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP e da Taxa 
do Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia – SELIC para Títulos Federais referentes 
a cada mês”. (NR)

Art. 9º O art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas, que produzam mercadorias 
de origem animal ou vegetal, classificadas 
nos capítulos 2, 3, excetos os produtos vi-
vos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, 
e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 
504.00, 701.90.00, 702.00.00, 706.10.00, 
07.08, 709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto 
os códigos 713.33.19, 713.33.29 e 713.33.99, 
1701.11.00, 1.701.99.00, 1.702.90.00, 18.01 
18.03, 1.804.00.00, 1.805.00.00, 20.09, 
2.101.11.10, 2.209.00.00 e 3.824.9029-EX 
01, todos da NCM, destinadas à alimentação 
humana, animal ou à fabricação de biodiesel, 
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/
PASEP e da cofins devidas em cada período 
de apuração crédito presumido, calculado 
sobre o valor dos bens referidos no inciso II 

do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física 
ou recebidos de cooperado pessoa física.

 ............................................................. .
§ 3º .. ................. ....................................

“IV – 50% (cinquenta por cento) daque-
la prevista no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833 de 29 de 
dezembro de 2003, para as matérias-primas 
de origem vegetal destinadas à fabricação 
do  biodiesel.

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

Art. 10. O art. 18 da Lei nº 9.636, de 15 de 
maio de 1998, passa a vigorar com a inclusão do 
seguinte § 7º:

“Art. 18... ......................................... ......

§ 7º Além das hipóteses previstas nos 
incisos I e II do caput e no § 2º deste artigo, 
o espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço 
físico em águas públicas, as áreas de álveo 
de lagos, rios e quaisquer correntes d’água, 
de vazantes e de outros bens do domínio da 
União, contíguos a imóveis da União afetados 
ao regime de aforamento ou ocupação, pode-
rão ser objeto de cessão de uso”. (NR)

Art. 11. O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 21:

“Art. 20... .............................................. .
§ 21. As movimentações autorizadas nos 

incisos V e VI do caput serão estendidas aos 
contratos de participação de grupo de consór-
cio para aquisição de imóvel residencial, cujo 
bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, 
na forma a ser regulamentada pelo Conselho 
Curador do FGTS”. (NR)

Art. 12. Fica acrescido ao art. 25 da Lei nº 8.212, 
de julho de 1991, o seguinte § 12:

Art. 25.. ..................................................
§ 12. Não intergram a base de cálculo 

dessa contribuição rural destinada ao plan-
tio ou reflorestamento nem o produto animal 
destinado à reprodução ou à criação pecuária 
ou granjeira e à utilização como cobaias para 
fins de pesquisas científicas, quando vendido 
pelo próprio produtor e quem a utilize dire-
tamente com essas finalidades, e, no caso 
de produto vegetal, por pessoa ou entidade 
que, registrada no ministério da agricultura, 
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pecuária e Abastecimento, se dedique ao co-
mércio de sementes mudas no País.” (NR)

Art. 13. Excepcionalmente, a declaração de uti-
lidade pública para implementação dos investimentos 
e ações integrantes do Projeto Piloto de Investimen-
tos Públicos – PPI, previstos na lei orçamentária e 
créditos adicionais, poderá ser realizada até 31 de 
dezembro de 2010, sem a observância do prazo de 1 
(um) ano previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365, 
de 21 junho de 1941.

Art. 14. O art. 17 da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 
2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17.. ................................................
I – .. .................................................... ...
c) 77 % (setenta e sete por cento) do 

AFRMM gerado por empresa brasileira de 
navegação, operando embarcação própria ou 
afretada, de registro brasilei ro na navegação de 
longo curso não inscrita no REB, de que trata 
a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; e

d) 44% (quarenta e quatro por cento) 
do AFRMM gerado por empresa brasileira de 
navegação, operando embarcação própria ou 
afretada, de registro brasileiro, na navegação 
de longo curso inscrita no REB, de que trata a 
Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997;

II –  ..................................................... ...
a) 14% (catorze por cento) do AFRMM 

que te nha gerado na navegação de longo cur-
so, quando a em barcação não estiver inscrita 
no REB;

b) 47% (quarenta e sete por cento) do 
AFRMM que tenha gerado na navegação de 
longo curso, quando a embarcação estiver 
inscrita no REB;

 ............................................................ ..
§ 8º No fomento ao desenvolvimento da 

Mari nha Mercante e da Indústria Naval, a na-
vegação inte rior será priorizada na liberação 
dos recursos a con ta das ações “Ressarci-
mento às Empresas Brasileiras de Navega-
ção” e “Incentivo às Empresas Brasileiras”, 
integrantes da unidade orçamentária “Fundo 
da Marinha Mercante – FMM”, do Ministério 
dos Transportes, no orçamento geral da União 
– OGU, em conformidade com o disposto nes-
ta Lei.”(NR)

Art. 15. Aplica-se o disposto no art. 2º da Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, validando-se in-
clusive para fins de não incidência da contribuição pre-
videnciária, aos pa gamentos efetuados, em espécie, 
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo 

de trabalho, no período de 1º de janeiro de 2000 a 31 
de julho de 2009, para os gastos de transporte do tra-
balhador, limitados ao valor da tarifa integral de seu 
des locamento.

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a 
previ são em convenção ou acordo coletivo de traba-
lho de pagamento de vale-transporte em desacordo 
com o disposto no art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de 
dezembro de 1985.

Art. 16. Os arts. 1º e 2º e os §§ 1º e 2º do art. 3º 
da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, passam a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 1º É instituído o número único de 
Re gistro de Identidade Civil, pelo qual cada 
cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será 
identificado em suas relações com a socie-
dade e com os organismos governamentais 
e privados.

 .................................................... .“(NR)
“Art. 2º É instituído o Cadastro Nacional 

de Registro de Identificação Civil, destinado a 
con ter o número único de Registro de Identi-
dade Civil, acompanhado dos dados de iden-
tificação de cada cida dão. “(NR)

“Art. 3º  ............................................... ...
§ 1º Fica a União autorizada a firmar con-

vênio com os Estados e o Distrito Federal para 
a implementação do número único de registro 
de identifi cação civil.

§ 2º Os Estados e o Distrito Federal, sig-
natários do convênio, participarão do Sistema 
Na cional de Registro de Identificação Civil e 
ficarão responsáveis pela operacionalização 
e atualização, nos respectivos territórios, do 
Cadastro Nacional de Registro de Identifica-
ção Civil, em regime de compar tilhamento com 
o órgão central, a quem caberá disci plinar a 
forma de compartilhamento a que se refere 
este parágrafo.

§ 3º (Revogado).”(NR)

Art. 17. O art. 12 da Lei no 11.945, de 4 de 
junho de 2009, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

”Art. 12.  .............................................. ..
§ 1º  .......................................................
III – aplicam-se também às aquisições 

no mercado interno ou importações de em-
presas denomina das fabricantes-interme-
diários, para industrialização de produto 
intermediário a ser diretamente fornecido 
a empresas industriais exportadoras, para 
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emprego ou consumo na industrialização de 
produto final destina do à exportação.

§ 2º Apenas a pessoa jurídica habili-
tada pela Secretaria de Comércio Exterior 
poderá efetuar aquisições ou importações 
com suspensão na forma des te artigo.

 ................................................... ..“(NR)

Art. 18. A despesa do empregador com a contra-
tação de planos de saúde ou seguro de saúde, total ou 
parcial, para os seus empregados, no que se refere à 
contribuição do emprega dor:

I – não terá natureza salarial, nem se in-
corporará à remuneração do empregado para 
quaisquer efeitos;

II – não constituirá base de incidência 
da contribui ção previdenciária ou do Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi ço;

III – não se configurará como rendimento 
tributável do trabalhador.

Art. 19. Fica criado o Comitê de Revisão da Dí-
vida Previdenciária dos Municípios – CRDPM, órgão 
colegiado, em cuja composição fica assegurada a 
participação de entidade na cional de representação 
da maioria dos Municípios brasileiros.

Art. 20. O CRDPM terá por finalidade proceder 
ao en contro de contas entre débitos e créditos previ-
denciários dos Municípios e do Regime Geral de Pre-
vidência Social decorren tes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação 
financeira entre os regimes de previdência 
de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio 
de 1999;

II – valores pagos, indevidamente, a títu-
lo de con tribuição previdenciária dos agentes 
eletivos federais, esta duais ou municipais, pre-
vistos na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada 
incons titucional pelo Supremo Tribunal Federal 
e suspensa a sua exe cução pela Resolução 
do Senado Federal nº 26, de 2005;

III – valores prescritos, assim considera-
dos em razão da Súmula Vinculante no 8 do 
Supremo Tribunal Federal, que declarou in-
constitucionais os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que tratam de pres-
crição e decadência de crédito tributário;

IV – valores apurados em razão da redu-
ção do saldo devedor, de readequação dos per-
centuais de retenção ou de va lores das parcelas 
de amortização nas prestações vincendas;

V – outros valores não previstos nos in-
cisos I a IV.

Parágrafo único. Para proceder ao encontro de 
contas referido no caput deste artigo, o Poder Execu-
tivo apresentará demonstrativos discriminativos com 
os valores de seus créditos e débitos previdenciários 
perante cada município, que poderão ser impugnados 
no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da sua 
publicação, prorrogáveis por igual período.

Art. 21. Os arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 15, 18, 
31, 45, 53 e 57 da Lei no 11.775, de 17 de setembro 
de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ................................................. .

III – para a liquidação, até 2009, de ope-
rações inadimplidas:

 ........................................................... ...
IV –  .................................................... ...
a) a exigência do pagamento integral 

da parcela com vencimento em 2009, com 
incidência do bô nus contratual se paga até a 
data de seu vencimento, ou, em caso de pa-
gamento ainda em 2009, após o venci mento, 
com ajuste nos termos das alíneas a e b do 
in ciso III do caput deste artigo;

 ............................................................. .
§ 2º Nas operações repactuadas segundo 

as condições estabelecidas pelo art. 4º da Lei 
nº 11.322, de 13 de julho de 2006, os descontos 
previs tos para liquidação antecipada até 2009 
devem ser substituídos pelos descontos de que 
trata o inciso I do caput deste artigo.

  .....................................................”(NR)
“Art. 2º . .............................................. ...
III – . ................................................... ...
b) o saldo devedor remanescente será 

rees calonado em parcelas anuais, iguais e su-
cessivas, com o primeiro vencimento pactuado 
para até 30 de dezem bro de 2009 e os demais 
para 31 de outubro de cada ano, até 2025;

 ......................................................”(NR)
“Art. 3º  ................................................. .
§ 2º Fica autorizado, para os mutuá-

rios de operações de que trata o caput des-
te artigo e que possuam parcelas de juros 
inadimplidas de anos ante riores a 2009, in-
clusive para aqueles com saldos de vedores 
inscritos ou passíveis de inscrição na Dívida 
Ativa da União:

I – o pagamento das parcelas de juros 
com vencimento em 2009 efetuado até a data 
do respectivo vencimento, considerados os 
prazos adicionais conce didos pelo CNN, com 
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direito às condições e aos bônus contratuais 
de adimplência;

 .................................................. ...“(NR)
“Art. 5º . ................................ .................
II - ........................................................ ..
c) ....................................................... ....

1. exigência do pagamento da parcela com ven-
cimento em 2009, considerando os prazos estipula-
dos pelo CMN, tomada sem encargos adicionais de 
ina dimplemento para os pagamentos efetuados até a 
data do vencimento contratual;

2. distribuição do saldo devedor vencido, ajustado 
nos termos da alínea a deste inciso, entre as parcelas 
vincendas a partir de 2010;

 .................................................. ...“(NR)
“Art. 7º  ............................................. .....
I – . ...................................................... ..
b) para a liquidação das operações até 

30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado e 
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2, 
nos termos da alínea a deste inciso:

 ..................................................... .........
c) para a renegociação das operações até 

30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado e 
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2, 
nos termos da alínea a deste inciso:

 ................................................... ...........
II –  ................................................... .....
b) para a liquidação das operações até 

30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado 
e consolidado o saldo devedor, nos termos da 
alínea a deste inciso:

 .................................................. ............
c) para a renegociação das operações 

até 30 de dezembro de 2009, uma vez ajusta-
do e consolidado o saldo devedor, nos termos 
da alínea a deste inciso:

 .......................................................... ....
III –  .................................................... ...
b) para a liquidação das operações até 

30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado 
e consolidado o saldo devedor, nos termos da 
alínea a deste inciso:

 .......................................................... ....
c) para a renegociação das operações 

até 30 de dezembro de 2009, uma vez ajusta-
do e consolidado o saldo devedor, nos termos 
da alínea a deste inciso:

. ........................................................... ..
IV –  .................................................... ...
b) para a liquidação das operações até 

30 de dezembro de 2009, pelo saldo devedor 

ajustado e consolidado, nos termos da alínea 
a deste inciso;

c) para a renegociação das operações 
até 30 de dezembro de 2009, pelo saldo de-
vedor ajustado e consolidado nos termos da 
alínea a deste inciso, me diante a contratação 
de uma nova operação, nas condi ções defini-
das no inciso V do caput deste artigo;

 ........................................................... ...
§ 5º Fica o gestor financeiro do FNE, 

quan do a garantia exigir o registro do instru-
mento con tratual em cartório, autorizado a 
transferir os re cursos desse fundo para con-
tratação da nova operação de crédito que irá 
liquidar o saldo devedor das ope rações do 
Programa com a Desenbahia ou com o Banco 
do Brasil S.A., de que trata o inciso V deste 
artigo, com base no respectivo protocolo do 
pedido de assen tamento.”(NR)

“Art. 8º Fica autorizada a adoção das se-
guintes medidas de estímulo à liquidação ou 
renego ciação de dívidas originárias de opera-
ções de crédito rural inscritas na Dívida Ativa 
da União ou que ve nham a ser incluídas até 
30 de novembro de 2009:

 ........................................................... ...
II – permissão da renegociação do total 

dos saldos devedores das operações até 31 de 
março de 2010, mantendo-as na Dívida Ativa da 
União, observa das as seguintes condições:

 ....................................................... .......
§ 3º Ficam suspensas até 31 de março 

de 2010 as execuções fiscais e os respectivos 
prazos processuais, cujo objeto seja a cobrança 
de crédito rural de que trata este artigo.

. .......................................................... ...
§ 5º O prazo de prescrição das dívidas 

de crédito rural de que trata este artigo fica 
suspenso a partir da data de publicação desta 
lei até 31 de março de 2010.

. ........................................................ .....
§ 7° As dívidas oriundas de operações 

de crédito rural ao amparo do Programa de 
Cooperação Ni po-Brasileira para o Desenvol-
vimento dos Cerrados – PRODECER – Fase 
II, inscritas na Dívida Ativa da União até 30 
de novembro de 2009, que forem liquida das 
até 30 de dezembro de 2009 ou renegociadas 
até 31 de março de 2010, farão jus a um des-
conto adicional de 10 (dez) pontos percentu-
ais, a ser somado aos des contos percentuais 
previstos nos quadros constantes dos Anexos 
IX e X desta Lei.
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§ 8° As condições estabelecidas neste 
arti go serão estendidas às dívidas originárias 
de opera ções do Prodecer – Fase II, do Pro-
grama de Financia mento de Equipamentos 
de Irrigação – PROFIR e do Pro grama Na-
cional de Valorização e Utilização de Várzeas 
Irrigáveis – PROVÁRZEAS, contratadas com 
o extinto Banco Nacional de Crédito Coope-
rativo, cujos ativos foram transferidos para o 
Tesouro Nacional.

§ 9° Para as operações do Prodecer – 
Fase II de que tratam os §§ 7° e 8° deste ar-
tigo, e medi ante solicitação do mutuário, fica 
o Ministério da Fazenda autorizado a definir 
descontos adicionais a serem aplicados para 
liquidação ou renegociação des sas operações, 
com base na revisão de garantias efe tuada 
conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
da seguinte forma:

I – no caso de liquidação, mediante 
avalia ção do valor atual das garantias e dos 
bens financia dos;

II – no caso de renegociação, com base 
no valor da receita líquida média por hectare 
para as atividades desenvolvidas na área do 
Programa, apurada pela Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB.

 ...................................................... (NR)
“Art. 9° Para fins de enquadramento de 

ope rações contratadas com cooperativas, as-
sociações de produtores rurais e condomínios 
de produtores rurais, nas faixas de desconto a 
que se referem os arts. 1°, 2°, 6°, 7° e 8° desta 
Lei, os saldos devedores nas datas previstas 
naqueles dispositivos serão conside rados:

III – no caso de condomínios de pro-
dutores rurais, por participante, excluindo-se 
cônjuges, identificado pelo respectivo CPF ou 
CNPJ.”(NR)

“Art. 15. .............................................. ...
§ 1° As operações que já tenham sido 

clas sificadas como prejuízo pelas instituições 
financei ras não são beneficiárias da renegocia-
ção de que tra ta este artigo, ficando a critério 
de cada institui ção a adoção de medidas que 
visem à recuperação de seus haveres, ficando 
a União dispensada de qualquer ônus decor-
rente dessas medidas.

. ..................................................... (NR)
“Art. 18.  .............................................. ..
I – nas operações contratadas ou 

renegocia das com taxas prefixadas de juros 

cujos mutuários de sejam liquidá-las ou rene-
gociá-las até 2009:

a) . ....................................................... .. 

3. para liquidação integral da dívida até 2009, 
consolidação do saldo devedor vencido ajustado e das 
parcelas vincendas na data da liquidação e con cessão 
de bônus de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo 
devedor consolidado, em substituição aos bônus de 
adimplência contratuais;

II – nas operações contratadas ou renego-
ciadas com taxas variáveis de juros cujos mutu-
ários desejem liquidá-las ou renegociá-las até 
2009, inde pendentemente da situação de adim-
plência ou inadim plência de cada operação:

c) para liquidação integral da dívida até 
2009, consolidação do saldo devedor vencido 
ajustado e das parcelas vincendas, na data 
da liquidação, e concessão de bônus de 40% 
(quarenta por cento) sobre saldo devedor con-
solidado, em substituição aos bô nus de adim-
plência contratuais.

 ...................................................... (NR)
“Art. 31. . ............................................. ...
 ......................................................... .....
§ 2° Fica o gestor financeiro do FNE auto-

rizado a contratar, até 30 de dezembro de 2009, 
uma nova operação de crédito para liquidação 
das dívidas oriundas de operações de crédito 
rural, contraídas no âmbito do Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileira para Desenvol-
vimento dos Cerrados – PRODECER – Fase 
III, observando que:

 ......................................................”(NR)
“Art. 45. Fica autorizada a substituição 

dos encargos financeiros das operações rurais 
e não rurais em curso, contratadas até 14 de 
janeiro de 2001 e lastreadas em recursos do 
FNO, FNE ou FCO, me diante solicitação do 
mutuário e formalização de adi tivo ao instru-
mento de crédito, pelos encargos prefi xados 
praticados para esses financiamentos, con-
forme o porte do mutuário, procedendo-se ao 
recálculo do saldo das parcelas não liquidadas 
com a aplicação dos seguintes encargos:

 ......................................................”(NR)
“Art. 53. Fica o gestor do Funcafé autori-

zado a financiar a liquidação de dívidas de café 
vin culadas à Cédula de Produto Rural – CPR, 
física ou financeira, com vencimento contratual 
previsto até 31 de dezembro de 2007, inclusive 
aquelas com vencimento até 2007 substituídas 
para vencimento em 2008 ou 2009, emitidas 
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por produtores rurais ou suas coopera tivas, 
observadas as seguintes condições:

II – encargos financeiros:
a) até 30 de setembro de 2009: taxa efe-

tiva de juros de 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco 
décimos por cento ao ano); e

b) a partir de 1° de outubro de 2009: 
taxa efetiva de juros de 6,75% a.a. (seis 
inteiros e se tenta e cinco centésimos por 
cento ao ano);

 ......................................................”(NR)
“Art 57.  ............................................... ..
 ............................................................. .
§ 4° Os recursos serão liberados para as 

operações de que trata este artigo:
I – mediante a assinatura de assunção da 

dívida pelo mutuário, com o aval da cooperati-
va, nos casos de renegociação da operação;

II – mediante listagem das operações 
entre gue pela cooperativa, com as respecti-
vas informações de cada uma das operações, 
nos casos de liquidação da operação no ato 
da renegociação em 2009.

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

Art. 22. Os títulos dos Anexos III, V e VII da Lei n° 
11.775, de 17 de setembro de 2008, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“ANEXO III
Programa de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira Baiana – Etapas 1 e 2: desconto 
para liquidação da operação até 30 de de-
zembro de 2009.”

“ANEXO V
Programa de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira Baiana – Etapa 3: desconto para 
liquidação da operação até 30 de dezembro 
de 2009.”

“ANEXO VII
Programa de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira Baiana – Etapa 4: desconto para 
liquidação da operação até 30 de dezembro 
de 2009.”

Art. 23. O art. 3° da Lei n° 11.326, de 24 de ju-
lho de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 3° e 4°: 

“Art. 3°  ............................................... ...
 ........................................................... ...
§ 3° O Conselho Monetário Nacional – 

CMN pode estabelecer critérios e condições adi-
cionais de enquadramento para fins de acesso 
às linhas de crédi to destinadas aos agricultores 

familiares, de forma a contemplar as especifi-
cidades dos seus diferentes segmentos.

§ 4° Podem ser criadas linhas de crédito 
destinadas às cooperativas e associações que 
atendam a percentuais mínimos de agriculto-
res familiares em seu quadro de cooperados 
ou associados e de matéria-prima beneficia-
da, processada ou comercializada oriunda 
desses agricultores, conforme disposto pelo 
CNN.”(NR)

Art. 24. A Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo auto-
rizado a conceder, observado o disposto 
nesta Lei, subven ções econômicas a pro-
dutores rurais e suas cooperati vas, sob a 
forma de:

 ......................................................”(NR)
“Art. 5°-A Fica o Poder Executivo 

autoriza do a conceder subvenções econô-
micas na forma de reba tes, bônus de adim-
plência, garantia de preços de pro dutos agro-
pecuários e outros benefícios a agriculto res 
familiares, suas associações e cooperativas 
nas operações de crédito rural contratadas, 
ou que vierem a ser contratadas, com as 
instituições financeiras integrantes do Sis-
tema Nacional de Crédito Rural no âmbito 
do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF.”

Art. 25. O Capítulo XVI da Lei n° 8.171, de 17 
de ja neiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“CAPÍTULO XVI 
Da Garantia da Atividade Agropecuária

‘Art. 59. O Programa de Garantia da Ativi-
dade Agropecuária – PROAGRO será regido pelas 
dispo sições desta Lei e assegurará ao produtor ru-
ral, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional:

I – a exoneração de obrigações finan-
ceiras relativas à operação de crédito rural de 
custeio cuja liquidação seja dificultada pela 
ocorrência de fenô menos naturais, pragas e 
doenças que atinjam rebanhos e plantações;

 ............................................... ..... ‘ (NR)
‘Art. 60 ...................................................
 ....................................................... .......
II – por recursos do Orçamento da União 

e outros recursos que vierem a ser alocados 
ao progra ma;
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 .................................................. ....’(NR)
 .................................................... ..........
‘Art. 65 ................................................. ..

Parágrafo único. Não serão cobertas as per das re-
lativas à exploração rural conduzida sem a ob servância 
da legislação e das normas do Proagro.’(NR)

`Art. 65-A. Será operado, no âmbito do Proagro, 
o Programa de Garantia da Atividade Agrope cuária da 
Agricultura Familiar – PROAGRO Mais, que assegu-
rará ao agricultor familiar, na forma estabele cida pelo 
Conselho Monetário Nacional:

I – a exoneração de obrigações finan-
ceiras relativas a operação de crédito rural de 
custeio ou de parcelas de investimento, cuja 
liquidação seja di ficultada pela ocorrência de 
fenômenos naturais, pra gas e doenças que 
atinjam rebanhos e plantações;

II – a indenização de recursos próprios 
utilizados pelo produtor em custeio ou em 
investimen to rural, quando ocorrerem perdas 
em virtude dos eventos citados no inciso I;

III – a garantia de renda mínima da produ-
ção agropecuária vinculada ao custeio rural.’

‘Art. 65-B. A comprovação das perdas será efe-
tuada pela instituição financeira, mediante laudo de 
avaliação expedido por profissional habilitado.’

‘Art. 65-C. Os Ministérios da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento – MAPA e do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, deverão estabelecer conjuntamente as diretri-
zes para o credenciamento e para a supervisão dos 
en carregados dos serviços de comprovação de perdas 
im putáveis ao Proagro.

Parágrafo único. O MDA credenciará e super-
visionará os encarregados da comprovação de per-
das imputáveis ao Proagro, devendo definir e divulgar 
instrumentos operacionais e a normatização técnica 
para o disposto neste artigo, observadas as diretri zes 
definidas na forma do caput’.

 ........................................................... ...
`Art. 66-A. O Proagro será administrado pelo Ban-

co Central do Brasil, conforme normas, crité rios e con-
dições definidas pelo Conselho Monetário Nacional.’”

Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a doar 
aos Programas conduzidos pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Na-
cional de Defesa Civil e Minis tério da Educação para 
atendimento às demandas geradas pelas populações 
em situação de insegurança alimentar, até 70.000 (se-
tenta mil) toneladas de feijão dos estoques públicos.

§ 1º As doações serão efetivadas me-
diante termo fir mado pelo Poder Executivo, 
por intermédio da Companhia Nacio nal de 
Abastecimento – CONAB, e correrão à conta 
de dotações orçamentárias da Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos.

§ 2º Caberá à CONAB promover o trans-
porte do que tra ta este artigo até o local de 
destino, por meios próprios ou de terceiros, 
correndo as despesas decorrentes à conta de 
do tações orçamentárias da Política de Garan-
tia de Preços Míni mos.

Art. 27. O item 4.2 – Relação Descritiva dos Por-
tos Marítimos, Fluviais e Lacustres, constante do Ane-
xo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, passa a vigorar 
acrescido do seguinte porto:

“4.2. Relação Descritiva dos Portos Ma-
rítimos, Fluviais e Lacustres do Plano Nacio-
nal de Viação.

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

Art. 28. A Reserva Extrativista Marinha da Baía do 
Iguape, criada pelo Decreto de 11 de agosto de 2000, 
localiza da nos Municípios de Maragogipe e Cachoei-
ra, Estado da Bahia, passa a ter o seguinte Memorial 
Descritivo, baseado na Carta SD-24-E-A-IV, na escala 
1:100.000, publicada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: parte 
do Ponto 01 de coordenadas geográficas aproximadas 
38º51’0.41”W e 12º51’1.82”S, localizado na margem 
direita do rio Paraguaçu, próximo à comunidade de 
São Roque; deste, segue por uma reta, com azi mute 
17º30’41” e distância aproximada de 1.461,67 metros, 
até o Ponto 02 de coordenadas geográficas aproxima-
das 38º50’46.11”W e 12º50’16.29”S, localizado sobre 
a linha divi sória dos Municípios de Maragogipe, Sau-
bara e Cachoeira; des te, segue pela linha divisória dos 
Municípios de Saubara e Ca choeira, por uma distância 
aproximada de 2.105,80 metros, até o Ponto 03 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 38°50’6.29”W e 
12º49’22.84”S; deste, acompanhando o limite da zona 
terres tre do mangue, no sentido montante do rio Pa-
raguaçu, por uma distância aproximada de 13.040,05 
metros, até o Ponto 04 de coordenadas geográficas 
aproximadas 38º52’9.79”W e 12º45’45.29”S; deste, 
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segue por uma reta, com azimute 17º23’32” e distân-
cia aproximada de 2.252,37 metros, até o Ponto 05 de 
coordenadas geográficas aproximadas 38º51’48.24”W 
e 12º44’33.09”S, localizado na nascente de um igara-
pé sem denominação; deste, segue por uma reta, com 
azimute 01º21’17” e distância aproximada de 1.985,52 
metros, até o Ponto 06 de coordenadas geográficas 
aproximadas 38º51’44.94”W e 12º43’28.71”S, localiza-
do na confluência do riacho Catu com um igarapé sem 
denominação; deste, segue por uma reta, com azimu te 
331º24’54” e distância aproximada de 845,61 metros, 
até o Ponto 07 de coordenadas geográficas aproxima-
das 38º51’59.05”W e 12º43’6.43”S, localizado no limite 
da zona terrestre do man gue; deste, acompanhando o 
limite da zona terrestre do mangue, no sentido montante 
do rio Paraguaçu, contornando a Baía do Iguape, por 
uma distância aproximada de 67.028,41 metros, até 
o Ponto 08 de coordenadas geográficas aproximadas 
38º56’18.20”W e 12º41’2.35”S, localizado na confluên-
cia de um igarapé sem denominação com a margem 
esquerda do rio Paragua çu; deste, segue por uma reta, 
com azimute 310º51’47” e dis tância aproximada de 
565,114 metros, até o Ponto 09 de coorde nadas geo-
gráficas aproximadas 38º56’32.38”W e 12º40’50.31”S, 
localizado na confluência do rio Subaúma com a mar-
gem direita do rio Paraguaçu; deste, segue pela mar-
gem direita do rio Pa raguaçu, no sentido jusante, por 
uma distância aproximada de 1.981,84 metros, até o 
Ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas 
38º56’32.26”W e 12º41’54.15”S, localizado na mar gem 
esquerda da desembocadura do rio Sinunga com o rio 
Para guaçu; deste, contornando o limite da zona terres-
tre de man gue, no sentido montante do rio Sinunga, 
por uma distância aproximada de 1.633,67 metros, até 
o Ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 
38º57’14.77”W e 12º42’1.58”S, locali zado na margem 
esquerda do rio Sinunga; deste, segue contor nando o 
limite da zona terrestre de mangue, no sentido jusan-
te do rio Sinunga, por uma distância aproximada de 
1.364,64 me tros, até o Ponto 12 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38º56’31.52”W e 12º41’57.46”S, 
localizado na margem direita da desembocadura do rio 
Sinunga com o rio Paraguaçu; deste, segue pela mar-
gem direita do rio Paraguaçu, acompanhando o limite 
da zona terrestre do mangue, no sentido jusante, por 
uma distân cia aproximada de 69.251,46 metros, até o 
Ponto 01, início des te memorial descritivo, totalizando 
um perímetro aproximado de 163.510,22 metros e uma 
área aproximada de 10.074,42 hectares.

§ 1º Ficam declarados de interesse so-
cial, para fins de desapropriação, na forma da 
Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, os 
imóveis rurais de legítimo domínio privado e 

suas benfeitorias que vierem a ser identificados 
na área incorpora da à unidade de conserva-
ção, para os fins previstos no art. 18 da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 2º A Administração da Reserva Extra-
tivista Marinha da Baía do Iguape fica a cargo 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes.

Art. 29. O § 1º do art. 18 da Lei nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. .................................................
§ 1º A liberação dos recursos de que trata 

o caput será efetuada no âmbito do PMCMV 
e ficará condicionada a que, nas operações 
realizadas com esses recursos:

I – seja exigida a participação dos bene-
ficiários sob a forma de prestações mensais;

II – haja a quitação da operação, em 
casos de morte e invalidez permanente do 
mutuário, sem co brança de contribuição do 
beneficiário; e

III – haja o custeio de danos físicos ao 
imóvel, sem cobrança de contribuição do 
beneficiário 

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

Art. 30. O art. 2º da Medida Provisória nº 2.197-
43, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar acres-
cido do seguinte § 3º:

“Art. 2º ...................................................
3º Nas operações em que sejam utili-

zados recursos advindos do Fundo de Arren-
damento Residen cial – FAR e do Fundo de 
Desenvolvimento Social – FDS, os agentes 
financeiros poderão dispensar a contratação  
de seguro de que trata o caput, nas hipóte-
ses em que os riscos de morte e invalidez 
permanente do mutuário e de danos físicos 
ao imóvel estejam ga rantidos pelos respecti-
vos Fundos.”(NR)

Art. 31. O art. 27 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, passa a vigorar acrescido dos §§ 5º 
a 7º, com a seguinte redação:

“Art. 27 ..................................................
 ......................................................... .....
§ 5º As infrações mencionadas nos inci-

sos II e III do art. 23 deste Decreto-Lei, quan-
do referentes a mercadorias de valor inferior a 
US$500.00 (quinhentos dólares dos Estados 
Unidos da América), e no inciso IX do art. 105 
do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 
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1966, serão apuradas em procedimento sim-
plificado, no qual:

I – as mercadorias serão relacionadas 
pela unidade da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil com jurisdição sobre o local de depó-
sito, devendo a relação ser afixada em edital 
na referida unidade por 20 (vinte) dias; e

II – decorrido o prazo a que se refere o 
inciso I:

a) sem manifestação por parte de qual-
quer interessado, serão declaradas abando-
nadas e estarão disponíveis para destinação, 
dispensada a formalidade a que se refere o 
caput, observado o disposto nos arts. 28 a 
30 deste Decreto-Lei; ou

b) com manifestação contrária de 
interessa do, será adotado o procedimento pre-
visto no caput e nos §§ 1º a 4º deste artigo.

§ 6º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá complementar a disciplina do disposto 
no § 5º, bem como aumentar em até 2 (duas) 
vezes o limite nele es tabelecido.

§ 7º O disposto nos §§ 5º e 6º não se 
apli ca na hipótese de mercadorias de impor-
tação proibi da.”(NR)

Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre 
a receita bruta da venda, no mercado interno, de:

I – animais vivos classificados na posição 
01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
– NCM, quando efetuada por pes soa jurídica, 
inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
ju rídicas que produzam mercadorias classifi-
cadas nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;

II – produtos classificados nas posições 
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 
02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30, da 
NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que 
industrialize bens e produtos classificados nas 
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.

Parágrafo único. A suspensão de que trata 
este arti go:

I – não alcança a receita bruta auferida 
nas vendas a consumidor final;

II – aplicar-se-á nos termos e condições 
estabeleci dos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime 
de apuração não cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que pro-
duzam mercadorias clas sificadas nos códigos 02.01, 
02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 
05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, destinadas a ex-
portação, poderão descontar da Contribuição para o 
PIS/PASEP da Cofins devidas em cada período de 
apuração crédito presu mido, calculado sobre o valor 
dos bens classificados na posi ção 01.02 da NCM, ad-
quiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado 
pessoa física.

§ 1º O disposto no caput deste artigo 
aplica-se tam bém às aquisições de pessoa 
jurídica que exercer atividade agropecuária ou 
cooperativa de produção agropecuária.

§ 2º O direito ao crédito presumido de 
que tratam o caput e o § 1º deste artigo só 
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, 
no mesmo período de apuração, de pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no 
País, observado o dis posto no 4º do art. 3º da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

§ 3º O montante do crédito a que se 
referem o caput e § 1º deste artigo será de-
terminado mediante aplicação, sobre valor 
das mencionadas aquisições, de percentual 
correspon dente a 50% (cinquenta por cento) 
das alíquotas previstas no caput do art. 2º da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

§ 4º É vedado às pessoas jurídicas de que 
trata o § 1º deste artigo o aproveitamento:

I – do crédito presumido de que trata o 
caput deste artigo;

II – de crédito em relação às receitas de 
vendas efe tuadas com suspensão às pessoas 
jurídicas de que trata o caput deste artigo.

§ 5º O crédito apurado na forma do caput 
deste artigo deverá ser utilizado para desconto 
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins a recolher, decorrente das demais 
operações no mercado interno.

§ 6º A pessoa jurídica que, até o final de 
cada tri mestre-calendário, não conseguir uti-
lizar o crédito na forma prevista no § 5º deste 
artigo poderá:

I – efetuar sua compensação com débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tri-



61512 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

butos e contribuições administrada pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, observada a 
legislação específica aplicável à matéria;

II – solicitar seu ressarcimento em dinhei-
ro, obser vada a legislação específica aplicável 
à matéria.

§ 7º O disposto no § 6° deste artigo apli-
ca-se somen te à parcela dos créditos presu-
midos determinada com base no resultado da 
aplicação, sobre o valor da aquisição de bens 
classificados na posição 01.02 da NCM, da re-
lação percentual existente entre a receita de 
exportação e a receita bruta to tal, auferidas 
em cada mês.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se 
também no caso de vendas a empresa co-
mercial exportadora com o fim específico de 
exportação.

Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base 
no lu cro real, que adquirir para industrialização ou 
revenda as mercadorias classificadas nos códigos 
02.01, 02.02,02. 06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 
05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCN poderá descon-
tar da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
devidas em cada período de apuração, crédito pre-
sumido, determinado mediante a aplicação, sobre o 
valor das aquisições, de percentual correspondente a 
40% (qua renta por cento) das alíquotas previstas no 
caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003.

§ 1º É vedada a apuração do crédito de 
que trata o caput deste artigo nas aquisições 
realizadas pelas pessoas ju rídicas mencio-
nadas no inciso II do caput do art. 32 desta 
Lei.

§ 2º O direito ao crédito presumido so-
mente se aplica ás mercadorias de que trata 
o caput deste artigo, adquiridas com suspen-
são das contribuições, no mesmo período de 
apuração, de pessoa jurídica residente ou 
domiciliada no País, observado o disposto no 
§ 4º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de de-
zembro de 2002, e no § 4º do art. 3º da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 35. As pessoas jurídicas submetidas ao re-
gime de apuração não cumulativa deverão apurar e 
registrar, de forma segregada, os créditos de que tra-
tam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de 

abril de 2004, e os créditos presumidos pre vistos nas 
Leis da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
discriminando-os em função da natureza, origem e 
vinculação desses créditos, observadas as normas 
a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

Parágrafo único. Aplicam-se ao caput deste arti-
go, no que couberem, as disposições previstas nos §§ 
8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.

Art. 36. O saldo de créditos presumidos apura-
dos na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 
de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos 
códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 
02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de 
publicação desta Lei, poderá:

I – ser compensado com débitos próprios, 
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, observada a le-
gislação específica aplicável à matéria;

II – ser ressarcido em dinheiro, observada 
a legisla ção específica aplicável à matéria.

§ 1º O pedido de ressarcimento ou de 
compensação dos créditos presumidos de 
que trata o caput deste artigo somente pode-
rá ser efetuado:

I – relativamente aos créditos apurados 
nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir 
do primeiro dia do mês subsequente ao de 
publicação desta Lei;

II – relativamente aos créditos apura-
dos no ano-calendário de 2008 e no perío-
do compreendido entre janeiro de 2009 e o 
mês de publicação desta Lei, a partir de 1º 
de janei ro de 2010.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
aos créditos presumidos que tenham sido 
apurados em relação a custos, despesas e 
encargos vinculados à receita de exportação, 
observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 
3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e §§ 8° e 9° do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.

Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subse-
quente ao de publicação desta Lei, não mais se aplica 
o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004, às mercadorias ou produtos classifica-
dos nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 
02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.
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Art. 38. O art. 96 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novem bro de 2005, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 11:

“Art. 96 ................................................. . 
 ............................................................. .
§ 11. Os Municípios que não conseguirem 

op tar pelo parcelamento no prazo estipulado 
pelo § 6° terão um novo prazo para adesão 
que se encerrará no dia 30 de novembro de 
2009.”(NR)

Art. 39. Ficam convalidadas as transferências de 
re cursos efetivadas aos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, com base nos resultados apresentados na 
gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, a 
título de apoio financeiro à ges tão do Programa entre 
1° de abril de 2006 e 14 de maio de 2009, inclusive.

Art. 40. A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, 
pas sa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º-A Poderão ser pagos ou parce-
lados, nas condições previstas neste artigo e 
nesta Lei, os débitos decorrentes do aprovei-
tamento indevido do in centivo fiscal setorial 
instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 
5 de março de 1969, e os oriundos da aquisi-
ção de matérias-primas, material de embala-
gem e produtos intermediários relacionados 
na Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Indus trializados – TIPI, aprovada 
pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, com incidência de alíquota zero ou 
como não tributados – NT.

§ 1º Os débitos de que trata o caput des-
te artigo poderão ser pagos ou parcelados em 
até 12 (doze) prestações mensais com redução 
de 100% (cem por cento) das multas de mora 
e de ofício, de 90% (noventa por cento) das 
multas isoladas, de 90% (no venta por cento) 
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) 
do valor do encargo legal.

§ 2º As pessoas jurídicas que optarem 
pelo pagamento ou parcelamento nos termos 
deste artigo po derão liquidar os valores cor-
respondentes aos débi tos, inclusive multas e 
juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa da Con tribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido próprios.

§ 3º Fica assegurado aos contribuintes 
que realizam a apuração do Imposto de Renda 
pelo lucro real anual, o direito à apuração de 
balanço especial a ser levantado para a adesão 
ao parcelamento de que trata este artigo.

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, o 
valor a ser utilizado será determinado mediante 
a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal 
e da base de cálculo negativa das alíquotas 
de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove 
por cento), respectiva mente.

§ 5º A opção pela extinção do crédito 
tri butário na forma deste artigo não exclui a 
possibili dade de adesão ao parcelamento 
previsto nesta Lei.

§ 6º Será observado o prazo decadencial 
previsto no art. 173 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outu bro de 1966, nas compensações realiza-
das com o incen tivo fiscal setorial instituído 
pelo art. 1° do De creto-Lei nº 491, de 5 de 
março de 1969, e decorren tes da aquisição 
de matérias-primas, material de em balagem 
e produtos intermediários relacionados na 
Ta bela de Incidência do Imposto sobre Pro-
dutos Indus trializados – TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, 
com incidência de alíquota zero ou como não 
tributados – NT.”

“Art. 2º-B Será reconhecido o direito de 
crédito de que trata o art. 1º do Decreto-Lei 
nº 491, de 5 de março de 1969, e alterações 
posteriores, para exportações realizadas até 
o ano de 1990, para os li tígios, administra-
tivos ou judiciais, instaurados até a data da 
publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos atualizados serão 
calculados pela alíquota de 15% (quinze por cento), 
aplicada sobre o valor FOB das mercadorias exporta-
das, excluídos os valores relativos a drawback.”

“Art. 4º ................................................. ..

 Parágrafo único. Não será computada na apu-
ração da base de cálculo do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS a parcela 
equivalente à redução do valor das multas, juros e 
encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1º 
a 3º desta lei.”(NR)

“Art. 6º O sujeito passivo que possuir 
ação judicial em curso, na qual requer o 
restabelecimento de sua opção ou a sua 
reinclusão em outros parcela mentos, deve-
rá, como condição para valer-se das prer-
rogativas dos arts. 1° a 3° desta lei, desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a 
qualquer ale gação de direito sobre a qual 
se funda a referida ação, protocolando re-
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querimento de extinção do pro cesso com 
resolução do mérito, nos termos do inciso 
V do caput do art. 269 da Lei nº 5.869, de 
11 de janei ro de 1973 – Código de Proces-
so Civil, até 30 (trin ta) dias após a data de 
ciência do deferimento do re querimento do 
parcelamento.

 ......................................................”(NR)
“Art. 9° As reduções previstas nos arts. 1° 

a 3° desta lei não são cumulativas com outras 
previs tas em lei e serão aplicadas somente em 
relação aos saldos devedores dos débitos.

Parágrafo único. Na hipótese de ante-
rior concessão de redução de multa, de mora 
e de ofício, de juros de mora ou de encargos 
legais em percentuais diversos dos estabele-
cidos nos arts. 1º a 3º desta lei, prevalecerão 
os percentuais nela referidos, aplicados sobre 
os respectivos valores origi nais.”(NR)

“Art. 11. Os parcelamentos requeridos 
na forma e condições de que tratam os arts. 
1º a 3º des ta lei:

 ......................................................”(NR)
“Art. 13. Aplicam-se, subsidiariamente, 

aos parcelamentos previstos nos arte. 1º a 3º 
desta lei as disposições do § 1º do art. 14–A 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, não 
se lhes aplicando o dis posto no art. 14 da 
mesma lei.”(NR)

Art. 41. A Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2º–A:

“Art. 2º–A Aos depósitos efetuados antes 
de 1º de dezembro de 1998 será aplicada a 
sistemática prevista nesta lei da acordo com 
um cronograma fixado por ato do Ministério da 
Fazenda, sendo obrigatória a sua transferência 
à conta única do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. A inobservância da 
trans ferência obrigatória de que trata o caput 
deste arti go sujeita os recursos depositados 
à remuneração à taxa Selic e sujeita os ad-
ministradores da Caixa Eco nômica Federal às 
penalidades impostas pela Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.”

Art. 42. Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.8º ................................................ ....
§12 ..................................................... ...
XVIII – produtos classificados na po-

sição 87.13 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul – NCM;

XIX – artigos e aparelhos ortopédicos ou 
para fraturas classificados no código 90.21.10 
da NCM;

XX – artigos e aparelhos de próteses 
clas sificados no código 90.21.3 da NCM;

XXI – almofadas antiescaras classificadas 
nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM.

§ 13. O Poder Executivo poderá 
regulamen tar:

 ..................................................... .........
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 – artigos e aparelhos ortopédicos ou 

para fraturas classificados no código 90.21.10 
da NCM;

XVI – artigos e aparelhos de próteses 
clas sificados no código 90.21.3 da NCM;

XVII – almofadas antiescaras classifica-
das nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regu-
lamentar o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV a XVII 
do caput deste artigo.”(NR)

Art. 43. O art. 9º da Lei nº 11.772, de 17 de setem-
bro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9°. ...................... ............................
IX – participar minoritariamente do capital 

de empresas que tenham por objeto construir 
e operar a EF 232, de que trata o item 3.2.2 
– Relação Descri tiva das Ferrovias do Plano 
Nacional de Viação, do Anexo da Lei n° 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, com as alterações 
introduzidas por esta lei.

 ........................................................ ......
§ 3° A autorização será deliberada por 

as sembleia geral de acionistas especialmente 
convocada para esse fim.”(NR)

Art. 44. A Floresta Nacional de Roraima, criada 
pelo Decreto n° 97.545, de 1° de março de 1989, 
passa a ter uma área de 167.268,74 ha (cento e ses-
senta e sete mil, duzentos e sessenta e oito hectares 
e setenta e quatro centiares), tendo por base carto-
gráfica as cartas topográficas do IBGE: NA–20–X-
A–III, NA–20–X–A–IV, NA-20-X-A-V, NA-20-S-A-VI e 
a base Raster consolidada pela Agência Nacional de 
Águas em formato ECW na escala 1:1.000.000, com 
o seguinte Memorial Descritivo: par tindo do Ponto 1 
de coordenadas geográficas aproximadas 3°06’21,68”N 
e 62°00’48,54”WGr, segue por uma linha reta, com 
azimute 131°32’04” e distância aproximada de 1.199,42 
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metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas 
aproximadas 03°05’55,562”N e 62°00’19,483”WGr 
(coincidente com o Marco MP– 29 da Terra Indígena 
YANOMAMI); deste segue por uma linha re ta, com 
azimute 134045’13,1” e distância aproximada 2.385,80 
metros, até o Ponto 3 de coordenadas geográficas 
aproximadas 03°05’00,811”N e 61°59’24,650”WGr 
(coincidente com o Marco MP-30 da Terra Indígena 
YANOMAMI)= deste segue por uma linha reta, com 
azimute 134°44’56,6” e distância aproximada de 
2.139,59 metros, ate o Ponto 4 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 03°04’11,713”N e 
61°58’35,474”WGr (coincidente com o Marco MP–31 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’00,8” e distância apro-
ximada de 215,73 metros, até o Ponto 5 de coordena-
das geográficas apro ximadas 03°04’06,031”N e 
61°58’31,364”WGr (coincidente com o Marco MZ–237 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’29,1” e distância apro-
ximada de 1.767,00 metros, até o Ponto 6 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 03°03’19,492”N e 
61°57’57,703”WGr (coincidente com o Marco MP–32 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’41,6” e distância 
aproxima da de 2.064,00 metros, ate o Ponto 7 de co-
ordenadas geográfi cas aproximadas 03º02’25,128”N 
a 61°57’18,390”WGr (coincidente com o Marco MP–33 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’26,4” e distância 
aproxima da de 2.024,79 metros, até o Ponto 8 de co-
ordenadas geográfi cas aproximadas 03º01’31,799”N 
e 61°56’39,820”WGr (coincidente com o Marco MP–34 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°54’50,3” e distância 
aproxima da de 1.907,26 metros, até o Ponto 9 de co-
ordenadas geográfi cas aproximadas 03°00’41,573”N 
e 61°56’03,481”WGr (coincidente com o Marco MP–35 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’11,0” e distância 
aproxima da de 2.065,27 metros, até o Ponto 10 de 
coordenadas geográfi cas aproximadas 02°59’47,181”N 
e 61°55’24,138”WGr (coincidente com o Marco MP–36 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, con azimute 143°56’00,8” e distância 
aproxima da de 1.394,66 metros, até o Ponto 11 de 
coordenadas geográficas 02°59’10,444”N e 
61°54’57,580”WGr (coincidente com o Marco MZ–299 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°54’35,5” e distância apro-
ximada de 57,12 metros, até o Ponto 12 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°59’08,940”N e 
61°54’56,491”WGr (coincidente com o Marco SAT-1068 

da Terra Indígena YANOMAMI), localizado na confluên-
cia de um igarapé sem denominação com o Igarapé 
Pira-andira; daí, segue por este igarapé no sentido 
montante, por uma dis tância aproximada de 15.723,54 
metros, até o Ponto 13 de coor denadas geográficas 
aproximadas 02°52’26,019”N e 61°54’23,663”WGr 
(coincidente com o Marco SAT-1067 da Terra Indígena 
YANOMAMI), localizado no mesmo igarapés deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 145°58’12,5” 
e distância apro ximada de 67,81 metros, até o Ponto 
14 de coordenadas geográ ficas aproximadas 
02°52’24,188”N e 61°54’22,435”WGr (coinci dente com 
o Marco MP-36 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 145°58’04,7” 
e distância aproximada de 1.336,23 metros, até o Pon-
to 15 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°51’48,105”N e 61°53’58,250”WGr (co incidente com 
o Marco MP–37 da Terra Indígena YANOMAMI); des te, 
segue por uma linha reta, com azimute 145°58’43,8” 
e dis tância aproximada de 2.159,34 metros, até o Pon-
to 16 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°50’49,788”N e 61°53’19,179”WGr (coincidente com 
o Marco MP-38 da Terra Indí gena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 145°58’01,2” 
e distância aproximada de 2.210,51 metros, até o Pon-
to 17 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°49’50,097”N e 61°52’39,170WGr (coincidente com 
o Marco MP-39 da Terra In dígena YANOMAMI)j deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 145°57’35,5” 
e distância aproximada de 1.912,46 metros, até o Pon-
to 18 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°48’58,459”N e 61°52’04,550”WGr (coincidente com 
o marco MP-40 da Terra In dígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 173°57’54,0” 
e distância aproximada de 2.177,86 metros, até o Pon-
to 19 de coordenadas geográficas 02°47’47,927”N e 
61°51’57,203”WGr (coincidente com o marco MP-41 
da Terra Indí gena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 173°58’23,7” e distância apro-
ximada de 2.127,96 metros, até o Ponto 20 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°46’39,010”N 
61°51’50,034”WGr (coincidente com o marco MP-42 
da Terra In dígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 173°57’52,2” e distância apro-
ximada de 1.768,72 metros, até o Ponto 21 de coor-
denadas geográficas aproximadas 2°45’41,73”N e 
61°51’44,07”W (coincidente com o marco MA-43 da 
Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma li-
nha reta, com azimute 173°58’01,3” e distância apro-
ximada de 140,84 metros, ate o Ponto 22 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 02°45’37,168”N 
61°51’43,591”WGr (coincidente com o marco SAT-1062 
da Terra Indígena YANOMAMI), localizado na cabecei-
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ra de um igarapé sem denominação; deste, segue pelo 
referido igarapé no sentido ju sante por uma distância 
aproximada de 7.721,63 metros, até o Ponto 23 de 
coordenadas geográficas aproximadas 02°41’52,292”N 
61°50’09,4029143r (coincidente com o marco SAT-1064 
da Terra Indígena YANOMAMI), localizado na conflu-
ência com o rio Muca jaí; deste, segue por uma linha 
reta, com azimute 145°07’10,1” distância aproximada 
de 250,68 metros, até o Ponto 24 de co ordenadas ge-
ográficas aproximadas 02°41’45,591”N 
61°50’04,766”WGr (coincidente com o marco MP-43 
da Terra Indí gena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 145°07’35,8” e distância apro-
ximada de 1.851,69 metros, até o Ponto 25 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°40’56,090”N e 
61°49’30,531”WGr (coincidente com o marco MP-44 
da Terra In dígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 145°32’43,9” e distância apro-
ximada de 2.133,49 metros, até o Ponto 26 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°39’58,768”N e 
61°48’51,502”WGr (coincidente com o marco MP-45 
da Terra In dígena YANOMAMI)j deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 146°27’28,0” e distância apro-
ximada de 2.045,08 metros, até o Ponto 27 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°39’03,229N e 
61°48’14,965”WGr (coincidente com o marco MP-46 
da Terra In dígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 146°24’30,7” e distância apro-
ximada de 2.212,82 metros, até o Ponto 28 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°38’03,169N e 
61°47’35,382”WGr (coincidente com o marco MP-47 
da Terra In dígena YANOMAMI)t deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 146°24’06,8” e distância apro-
ximada de 144,65 metros, até o Ponto 29 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 02°37’59,243”N e 
61°47’32,794”WGr (coincidente com o marco MP-48 
da Terra In dígena YANOMAMI) deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 192°19’05,5” e distância apro-
ximada de 438,98 metros, até o Ponto 30 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 02037’45,280”N e 
61°47’35,840”WGr (coincidente com o marco MP 49 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha re ta, com azimute 192°20’33,3” e distância apro-
ximada de 1.665,19 metros, até o Ponto 31 de coor-
denadas geográficas 02°36’52,322N e 61°47’41,5WGr 
(coincidente com o marco MP-50 da Terra Indígena 
YANOMAMI); deste segue por uma linha reta, com 
azimute 192022’04,0” e distância aproximada de 
2.186,33 metros, até o Ponto 32 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 02°35’42,797”N e 
61°48’02,643”WGr (coincidente com o marco MP- 51 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha re ta, com azimute 192°21’01,7” e distância apro-

ximada de 2.001,42 metros, até o Ponto 33 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°34’39,147”N e 
61°48’16,564940r (coincidente com o marco MP-52 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 192°19’06,0” e distância 
aproxima da de 1.782,03 metros, até o Ponto 34 de 
coordenadas geográfi cas aproximadas 02°33’42,4680N 
e 61°48’28,926”WGr (coincidente com o marco MP-53 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 192°18’39,1” e distância apro-
ximada de 66,78 metros, até o Ponto 35 de coordena-
das geográ ficas aproximadas 02°33’40,344”N e 
61°48’29,389”WGr (coinci dente com o marco SAT-1063 
da Terra Indígena YANOMAMI), loca lizado na cabecei-
ra de um igarapé sem denominação; deste, se gue pelo 
referido igarapé no sentido jusante, por uma distân cia 
aproximada de 8.820,253 metros, até o Ponto 36 de 
coorde nadas geográficas aproximadas 2°30’25,27”N 
e 61°45’23,79”W, localizado na confluência do referido 
igarapé com a margem di reita do rio Apiaú deste se-
gue pela margem direita do rio Apiaú no sentido jusan-
te, por uma distância aproximada de 25.268,383 me-
tros, até o Ponto 37 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 2°34’46,96”N e 61°39’52,34”W, localizado na 
con fluência de um igarapé sem denominação com o 
referido rio; deste segue pelo referido igarapé sem de-
nominação no sentido montante, por uma distância 
aproximada de 4.925,489 metros, até o Ponto 38 de 
coordenadas geográficas aproximadas 2°35’45,18”N 
e 61°42’03,4”W, localizado na confluência deste iga-
rapé com outro igarapé sem denominação; deste segue 
pelo referido igarapé no sentido montante, por uma 
distância apro ximada de 5.022,671 metros, até o Pon-
to 39 de coordenadas geográficas aproximadas 
2º38’23,24”N e 61º41’49,77”W, localizado no limite do 
Projeto de Assentamento – (PA) Vila Nova; deste se-
gue pelo limite do referido PA por uma reta, com azi-
mute 307º21’15” e por uma distância aproximada de 
4.060,978 metros, até o Ponto 40 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 2º39’43,58”N e 61º43’34,2”W; 
deste segue ainda pelo limite do referido PA por uma 
reta, com azimute 334º26’50” e por uma distância apro-
ximada de 4.023,540 metros, até o Ponto 41 de coor-
denadas geográficas aproximadas 2°41’41,83”N e 
61°44’30,28”W, localizado a aproximadamente 2.000 
metros da margem direita do rio Mucajaí; deste segue 
por uma reta, com azimute 334º38’58” por uma distân-
cia aproximada de 2.211,826 metros, até o Ponto 42 
de coordenadas geográficas aproximadas 2º 42’ 46,95” 
N e 61º 45’ 0,88” W, localizado na margem direi ta do 
rio Mucajaí; deste segue pela margem direita do refe-
rido rio no sentido jusante por uma distância aproxi-
mada de 48.862,183 metros, até o Ponto 43 de coor-



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61517 

denadas geográficas aproximadas 2º 55’ 38,94” N e 
61º 33’ 26,25” W, localizado na margem direita do rio 
Mucajaí; deste segue por uma reta, atravessando o rio 
Mucajaí para a sua margem esquerda, com azimute 
12º53’39” e distância aproximada de 161,671 metros, 
até o Ponto 44 de coordenadas geográficas aproxima-
das 2º55’44,08”N e 61º33’25,09”W, localizado na con-
fluência de um furo que contorna a Ilha do Paredão; 
deste segue pelo furo contornando a Ilha do Paredão, 
por uma distância aproximada de 12.772,196 metros, 
até o Ponto 45 de coordenadas geográficas aproxima-
das 2º56’40,74”N e 61º35’47,18”W, localizado na mar-
gem esquerda do rio Mucajaí; deste segue pela mar-
gem esquerda do rio Mucajaí no sentido montante, por 
uma distância aproxi mada de 4.167,822 metros, até o 
Ponto 46 de coordenadas geográficas aproximadas 
2º56’12,84”N e 61º37’49,83”W, localizado na conflu-
ência de um igarapé sem denominação com a margem 
es querda do rio Mucajai; deste segue pelo igarapé sem 
denominação no sentido montante, por uma distância 
aproximada de 24.290,032 metros, até o Ponto 47 de 
coordenadas geográficas aproximadas 3º03’58,28”N 
e 61º43’52,28”W, localizado na nas cente do mesmo 
igarapé; deste segue por uma linha reta, com azimute 
30º45’4” e distância aproximada de 7.999,051 metros, 
até o Ponto 48 de coordenadas geográficas aproxima-
das 3º07’41,96”N e 61º41’39,53”W, localizado na nas-
cente de um igarapé sem denominação afluente da 
margem direita do Igarapé Grande; deste segue pelo 
referido igarapé no sentido jusante, por uma distância 
aproximada de 4.244,032 metros, ate o Ponto 49 de 
coordenadas geográficas aproximadas 3º08’58,05”N 
e 61°40’09,08”W, localizado na confluência deste iga-
rapé com o Igarapé Grande; deste segue pelo Igarapé 
Grande no sentido montante, por uma distância apro-
ximada de 17.703,545 metros, ate o Ponto 50 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 3º09’39,9”N e 
61º46’21,89”W, localizado na sua nascente; deste se-
gue por uma linha reta, com azimute 321°11’52” e dis-
tância aproximada de 2.087,022 metros, ate o Ponto 
51 de coordenadas geográficas aproximadas 
3º10’32,91”N e 61º47’04,19”W, locali zado na nascen-
te de um igarapé sem denominação; deste segue pelo 
referido igarapé no sentido jusante, por uma distância 
aproximada de 2.085,905 metros, ate o Ponto 52 de 
coordenadas geográficas aproximadas 3º10’29,33”N 
e 61º48’07,14”W, locali zado na confluência com outro 
igarapé sem denominação, afluen te da margem direi-
ta do rio Pira-andira; deste segue pelo re ferido igarapé 
no sentido jusante, por uma distância aproxima da de 
1.660,669 metros, ate o Ponto 53 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 3º11’17,65”N e 61º48118,62”W, 
localizado na confluência deste igarapé com o Igarapé 

Pira-andira; deste se gue pelo referido igarapé no sen-
tido jusante, por uma distân cia aproximada de 
12.732,811, até o Ponto 54 de coordenadas geográfi-
cas aproximadas 3º15’16,83”N e 61º47’23,34”W, locali-
zado na confluência deste igarapé com o Furo do Ara-
me – (deste ponto até o ponto 59, este limite coincide 
com o limite da Estação Ecológica Federal de Maracá); 
deste segue pela margem do Furo do Arame, por uma 
distância aproximada de 3.614,348 me tros, até o Pon-
to 55 de coordenadas geográficas aproximadas 
3º15’32,08”N e 61º48’58,88”W , localizado no Furo do 
Arame; segue por este furo por uma distância aproxi-
mada de 2.387,384 metros, até o Ponto 56 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 3º15’15,12N e 
61º49’48,93W, localizado no encontro deste furo com 
o Furo do Maricá; deste segue pelo Furo do Maricá, 
por uma distância aproximada de 8.165,818 metros, 
até o Ponto 57 de coordenadas geográficas aproxima-
das 3º15’35,88N e 61º53’40,24”W, localizado no en-
contro deste furo com o Furo do Arame; deste segue 
pelo Furo do Arame, por uma distância apro ximada de 
7.462,850 metros, até o Ponto 58 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 3º13’37,96N e 61º55’56,51”W, 
localizado na confluência do Furo do Arame com o 
Igarapé do Arame; deste segue pelo Igarapé do Arame 
no sentido montante, por uma dis tância aproximada 
de 5.838,465 metros, até o Ponto 59 de coor denadas 
geográficas aproximadas 3º12’15,75”N e 61º57’20,27”W, 
localizado na confluência do Igarapé do Arame com o 
Igarapé Cigarra; deste continua pelo Igarapé do Arame 
no sentido mon tante, por uma distância aproximada 
de 14.184,698 metros, até o Ponto 01, início deste 
memorial descritivo perfazendo um perímetro aproxi-
mado de 288.294 metros (duzentos e oitenta e oito mil 
e duzentos e noventa e quatro metros).

Art. 45. O art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, passe a vigorar acrescido dos seguintes dis-
positivos: 

“Art. 4º ............................................. ......
XIX – regular e fiscalizar, quando envolve-

rem corpos d’água de domínio da União, a 
prestação dos serviços públicos de irrigação, 
se em regime de concessão, a adução de água 
bruta, cabendo-lhe, in clusive, a disciplina, em 
caráter normativo, da pres tação desses ser-
viços, bem como a fixação de padrões de efi-
ciência e o estabelecimento de tarifa, quando 
cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os 
aspectos dos respectivos contratos de con-
cessão, quando exis tentes.

§ 8° No exercício das competências referi-
das no inciso XIX dente artigo, a ANA zelará 
pela prestação do serviço adequado ao pleno 
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atendimento dos usuários, em observância 
aos princípios da regu laridade, continuidade, 
eficiência, segurança, atua lidade, generalida-
de, cortesia, modicidade tarifária e utilização 
racional dos recursos hídricos.”(NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 47. O disposto nos arts. 31 a 37 desta Lei 
pro duzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês sub-
sequente ao de publicação desta Lei.

Art. 48. O disposto no art. 42 desta Lei produzirá 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2010.

Art. 49. Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
11.786, de 25 de setembro de 2008;

II – o § 3º  do art. 3º e o art. 6º da Lei nº 
9.454, de 7 de abril de 1997;

III – a Lei nº 5.969, de 11 de dezembro 
de 1973, e o art. 13 da Lei n° 11.322, de 13 
de julho de 2006.

Câmara dos Deputados, 25 de setembro de 
2009.

LEI Nº 12.058, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispõe sobre a prestação de apoio 
financeiro pela União aos entes federados 
que recebem recursos do Fundo de Partici-
pação dos Municípios – FPM, no exercício 
de 2009, com o objetivo de superar dificul-
dades financeiras emergenciais; altera as 
Leis nºs 11.786, de 25 de setembro de 2008, 
9.503, de 23 de setembro de 1997, 11.882, de 
23 de dezembro de 2008, 10.836, de 9 de ja-
neiro de 2004, 11.314, de 3 de julho de 2006, 
11.941, de 27 de maio de 2009, 10.925, de 23 
de julho de 2004, 9.636, de 15 de maio de 
1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de julho 
de 2004, 9.454, de 7 de abril de 1997, 11.945, 
de 4 de junho de 2009, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, 11.326, de 24 de julho de 
2006, 8.427, de 27 de maio de 1992, 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, 11.977, de 7 de julho de 
2009, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

9.703, de 17 de novembro de 1998, 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 9.984, de 17 de ju-
lho de 2000, e 11.772, de 17 de setembro de 
2008, a Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 
de agosto de 2001, e o Decreto-Lei 1.455, 
de 7 de abril de 1976; revoga a Lei nº 5.969, 
de 11 de dezembro de 1973, e o art. 13 da 
Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006; e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A União prestará apoio financeiro, no exer-

cício de 2009, aos entes federados que recebem o 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, me-
diante entrega do valor correspondente à variação 
nominal negativa entre os valores creditados a título 
daquele Fundo nos exercícios de 2008 e 2009, antes 
da incidência de descontos de qualquer natureza, de 
acordo com os prazos e condições previstos nesta Lei 
e limitados à dotação orçamentária específica para 
essa finalidade, a ser fixada por meio de decreto do 
Poder Executivo.

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

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

§ 3° O valor correspondente à variação 
negativa acumulada nos meses de abril e maio 
de 2009 será entregue em parcela única até o 
15° (décimo quinto) dia útil do mês de junho, 
no caso de haver disponibilidade orçamentária, 
ou até o 5° (quinto) dia útil após a aprovação 
dos respectivos créditos orçamentários.

§ 4° As entregas dos valores correspon-
dentes às variações negativas registradas a 
partir do mês de junho de 2009 ocorrerão, 
mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia 
útil de cada mês, no caso de haver disponibi-
lidade orçamentária, ou até o 5° (quinto) dia 
útil após a aprovação dos respectivos crédi-
tos orçamentários, na forma fixada pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda.

§ 5° O valor referente a cada ente será 
calculado pelo Banco do Brasil S.A. com base 
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nas condições dispostas neste artigo e credi-
tado em conta bancária específica criada para 
essa finalidade.

§ 6° (VETADO)

Art. 2° Os arts. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 e 11 
da Lei n° 11.786, de 25 de setembro de 2008, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

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

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

noritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

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

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

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

§ 1° (VETADO)
§ 2° O estatuto e o regulamento do FGCN 

deverão ser examinados previamente pelo 
CPFGCN antes de sua aprovação na assem-
bléia de cotistas.” (NR)

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

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

I – à construção ou a produção, em es-
taleiro brasileiro, de embarcação destinada a 

empresa brasileira de navegação que opere na 
navegação de cabotagem ou longo curso;

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

III – a construção ou a produção, em es-
taleiro brasileiro, de embarcação de apoio ma-
rítimo, de apoio portuário ou destinada a pesca 
industrial, no âmbito do Programa Nacional de 
Financiamento da Ampliação e Modernização 
da Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pes-
queira, instituído pela Lei n° 10.849, de 23 de 
marco de 2004, bem como de embarcação de 
pequeno porte destinada a pesca artesanal 
profissional ou as atividades do micro e peque-
no empresário do setor pesqueiro e de trans-
porte aquaviário interior de passageiros;

IV – à construção ou à produção, e à 
modernização, em estaleiro brasileiro, de em-
barcação destinada ao controle, à proteção ou 
à segurança da navegação;

V – à construção ou à produção, em 
estaleiro brasileiro, de embarcação especia-
lizada do tipo navio ou plataforma flutuante 
semi-submersível, destinada às operações de 
exploração, perfuração e completação petro-
líferas e as relacionadas ao desenvolvimento 
da exploração e produção de petróleo e gás 
natural oriundas de reservas localizadas no 
mar territorial brasileiro.

§ 3° A garantia de que trata o caput 
restringe-se às embarcações construídas ou 
produzidas no mercado naval brasileiro, restrita 
ao período de construção da embarcação até 
a assinatura do respectivo termo de entrega 
e aceitação, excetuando-se as embarcações 
destinadas às atividades de micro e pequeno 
empresário do setor pesqueiro e de transporte 
aquaviário interior de passageiros.

§ 4° A garantia de que trata o caput terá 
vigência até a aceitação da embarcação pelo 
contratante da construção ou até 24 (vinte e 
quatro) meses após a entrega da embarcação 
pelo construtor, o que ocorrer antes.

§ 5° Para as embarcações destinadas às 
atividades do micro e pequeno empresário do 
setor pesqueiro e de transporte aquaviário in-
terior de passageiros, a garantia de que trata o 
caput contemplará o tempo de financiamento 
da embarcação.

§ 6° A garantia de risco de performance de 
que trata o caput só será devida em situações 
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decorrentes de responsabilidade do constru-
tor naval.

§ 7° A garantia de risco de crédito de que 
trata o caput será devida quando se caracte-
rizar situação de inadimplemento contratual 
do beneficiário ou vencimento antecipado do 
contrato de financiamento, conforme previsto 
no regulamento do FGCN.

§ 8° O detalhamento dos riscos a serem 
suportados pelo FGCN, de que trata o caput, 
como a forma de pagamento de garantia pres-
tada por aquele Fundo ao risco de crédito no 
caso de vencimento antecipado do financia-
mento, bem como os limites de exposição do 
FGCN superiores às cotas integralizadas, se-
rão definidos conforme previsto em estatuto e 
regulamento.” (NR)

“Art. 5° Será devido ao FGCN comissão 
pecuniária a ser cobrada do estaleiro pela ins-
tituição financeira concedente do financiamen-
to ou pela empresa brasileira de navegação, 
com a finalidade de remunerar o risco assu-
mido por aquele Fundo em cada operação 
garantida.” (NR)

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

.. ...................................................” (NR)
“Art. 7º.. .................................... .............
§ 1º Cada operação de financiamento 

poderá ter, no maximo, 50% (cinquenta por 
cento) do seu saldo devedor garantido com o 
provimento de recursos do FGCN, a depender 
do risco da operação, salvo hipóteses espe-
cíficas definidas em estatuto e regulamento 
daquele Fundo, nos quais este limite poderá 
ser elevado.

§ 2° Cada embarcação construída com 
garantias do FGCN podera contar com, no ma-
ximo, 10% (dez por cento) do valor da operação 
para a cobertura do risco de performance do 
estaleiro garantido.

§ 3° Para embarcações destinadas as 
atividades do micro e pequeno empresário do 
setor pesqueiro e de transporte aquaviário in-
terno de passageiros, cada operação de finan-
ciamento poderá ultrapassar 50% (cinquenta 
por cento) do seu saldo devedor garantido com 
recursos do FGCN.

§ 4° O limite de exposição do FGCN com re-
lação a cada entidade garantida será de 25% (vinte 
e cinco por cento) do seu patrimônio.” (NR)

“Art. 9° Nas operações garantidas pelo 
FGCN, exceto para as embarcações destina-

das as atividades de micro e pequeno em-
presário do setor pesqueiro e de transporte 
aquaviário interno de passageiro, poderá ser 
exigida, cumulativamente ou não, a constitui-
ção das seguintes contra-garantias por aquele 
Fundo, sem prejuizo de outras:

 ...................................................... ........
V – seguro garantia com cobertura míni-

ma de 10% (dez por cento) do valor do crédito 
concedido, para os objetivos tratados nos inci-
sos I a IV do § V do art. 4° desta Lei;

VI – seguro garantia com cobertura míni-
ma de 3%( três por cento) do valor do crédito 
concedido, para os objetivos tratados no inciso 
V do §2° do art. 4° desta Lei;

Paragrafo único. Caso o penhor da totali-
dade das ações de emissão do estaleiro cons-
trutor já tiver sido dado em garantia, poderá 
ser aceita a promessa de penhor da totalidade 
das ações de emissão do estaleiro, conforme 
estatuto e regulamento.” (NR)

“Art. 10. Nos casos de garantias conce-
didas pelo FGCN nas operações de financia-
mento aos estaleiros brasileiros para a cons-
trução de embarcações, nos termos desta Lei, 
a empresa contratante da construção deverá 
intervir no contrato de financiamento celebra-
do entre a instituição fimanceira e o estaleiro 
construtor, obrigando-se a liquidar a dívida 
perante a instituição financeira ou assumi-la 
em até 5 (cinco) dias após a assinatura do 
termo de entrega e aceitação da embarcação 
financiada.” (NR)

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

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)

Art. 3° A Lei n° 11.786, de 25 de setembro de 
2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
2°-A, 2° B e 11-A:

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

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

II – contratante da construção: pessoa jurí-
dica que contrata a construção de embarcação 
em estaleiro brasileiro, podendo ser empresa 
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brasileira de navegação nos termos definidos 
na Lei n°10.893, de 13 de julho de 2004;

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

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

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

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

“Art. 11-A. Os rendimentos auferidos pela 
carteira do FGCN não se sujeitam à incidên-
cia de imposto de renda na fonte, devendo 
integrar a base de cálculo dos impostos e 
contribuições devidos pela pessoa jurídica, 
na forma da legislação vigente, quando hou-
ver o resgate de cotas, total ou parcial, ou na 
dissolução do Fundo.”

Art. 4° A Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

“Art. 7°-A. A autoridade portuária ou a 
entidade concessionária de porto organizado 
poderá celebrar convênios com os Órgãos 
previstos no art. 7°, com a interveniência dos 
Municípios e Estados, juridicamente interes-
sados, para o fim específico de facilitar a au-
tuação por descumprimento da legislação de 
transito.

§ 1° O convênio valerá para toda a área 
física do porto organizado, inclusive, nas áreas 
dos terminais alfandegados, nas estações de 
transbordo, nas instalações portuárias públicas 
de pequeno porte e nos respectivos estacio-
namentos ou vias de transito internas.

§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)”

Art. 5° A Lei n° 11.882, de 23 de dezembro 
de 2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
dispositivos:

“Art. 1° .................................................. .
 ............................................. .................
§ 9° Os recursos provenientes de em-

préstimos em moeda estrangeira concedidos 
pelo Banco Central do Brasil, na forma deste 
artigo, poderão ser repassados, no País, com 
cláusula de reajuste vinculado a variação cam-
bial.” (NR)

“Art. 1°-A. Os créditos do Banco Cen-
tral do Brasil decorrentes de operações de 
redesconto ou de empréstimo não serão al-
cançados pela decretação de intervenção, 
liquidação extrajudicial ou falência da institui-
ção financeira.

Parágrafo único. Os ativos recebidos pelo 
Banco Central do Brasil em operações de re-
desconto ou em garantia de operações de em-
préstimo não integrarão a massa, nem terão 
seu pagamento obstado pela suspensão da 
fluência do prazo das obrigações da instituição 
sob intervenção.”

Art. 6° O art. 8° da Lei n° 10.836, de 9 de janei-
ro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 8°. ............................................... ...
§ 1° A execução e a gestão descentrali-

zadas referidas no caput serão implementadas 
mediante adesão voluntária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ao Programa 
Bolsa Família.

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

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

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

§ 3° A União transferirá, obrigatoriamente, 
aos entes federados que aderirem ao Programa 
Bolsa Família recursos para apoio financeiro 
às ações de gestão e execução descentraliza-
da do Programa, desde que alcancem índices 
mínimos no IGD.

§ 4° Para a execução do previsto neste ar-
tigo, o Poder Executivo Federal regulamentará:

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

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

III – os procedimentos e instrumentos de 
controle e acompanhamento da execução do Pro-
grama Bolsa Família pelos entes federados.

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

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

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

Art. 7° (VETADO)
Art. 8° (VETADO) 
Art. 9° (VETADO)

Art. 10. O art. 18 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 
1998, passa a vigorar com a inclusão do seguinte § 7°:

“Art. 18 ............................................... ...
. .......................... ...................................

§ 7° Além das hipóteses previstas nos 
incisos I e II do caput e no § 2° deste artigo, 
o espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço 
físico em Águas públicas, as áreas de álveo 
de lagos, rios e quaisquer correntes d’agua, 
de vazantes e de outros bens do domínio da 
União, contíguos a imóveis da União afetados 
ao regime de aforamento ou ocupação, pode-
rão ser objeto de cessão de uso.” (NR)

Art. 11. O art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio 
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 21:

“Art. 20 ..................................................
 ..............................................................
§ 21. As movimentações autorizadas nos 

incisos V e VI do caput serão estendidas aos 
contratos de participação de grupo de consór-
cio para aquisição de imóvel residencial, cujo 
bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, 
na forma a ser regulamentada pelo Conselho 
Curador do FGTS.” (NR)

Art. 12. (VETADO)
Art. 13. Excepcionalmente, a declaração de uti-

lidade pública para implementação dos investimentos 
e ações integrantes do Projeto Piloto de Investimentos 
Públicos – PPI, previstos na lei orcamentária e créditos 
adicionais, poderá ser realizada ate 31 de dezembro 
de 2010, sem a observância do prazo de 1 (um) ano 
previsto no art. 10 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de 
junho de 1941.

Art. 14. (VETADO)
Art. 15. (VETADO)
Art. 16. Os arts. 1° e 2° e os §§ 1° e 2° do art. 

3° da Lei n° 9.454, de 7 de abril de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° É instituído o número único de 
Registro de Identidade Civil, pelo qual cada 
cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será 
identificado em suas relações com a socie-
dade e com os organismos govemamentais 
e privados.

 ............................................... .......(NR)
“Art. 2° É instituído o Cadastro Nacional 

de Registro de Identificação Civil, destinado a 
conter o número único de Registro de Identi-
dade Civil, acompanhado dos dados de iden-
tificação de cada cidadão.” (NR)

“Art. 3° ...................................................
§ 1° Fica a União autorizada a firmar 

convênio com os Estados e o Distrito Federal 
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para a implementação do número único de 
registro de identificação civil.

§ 2° Os Estados e o Distrito Federal, sig-
natários do convênio, participarão do Sistema 
Nacional de Registro de Identificação Civil e 
ficarão responsáveis pela operacionalização 
e atualização, nos respectivos territórios, do 
Cadastro Nacional de Registro de Identifica-
ção Civil, em regime de compartilhamento com 
o órgão central, a quem caberá disciplinar a 
forma de compartilhamento a que se refere 
este parágrafo.

§ 3° (Revogado).” (NR)

Art. 17. O art. 12 da Lei n° 11.945, de 4 de junho de 
2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 12 ..................................................
§ 1°........................................................
 ..............................................................
III – aplicam-se também às aquisições no 

mercado interno ou importações de empresas 
denominadas fabricantes-intermediários, para 
industrialização de produto intermediário a ser 
diretamente fornecido a empresas industriais-
exportadoras, para emprego ou consumo na 
industrialização de produto final destinado à 
exportação.

§ 2° Apenas a pessoa jurídica habilitada 
pela Secretaria de Comércio Exterior poderá 
efetuar aquisições ou importações com sus-
pensão na forma deste artigo.

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

Art. 18. (VETADO)
Art. 19. (VETADO)
Art. 20. (VETADO)
Art. 21. Os arts. 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 15, 18, 

31, 45, 53 e 57 da Lei n° 11.775, de 17 de setembro de 
2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°...... ..................................... ........
III – para a liquidação, até 2009, de ope-

rações inadimplidas:
.. ................................... .........................
IV – ... ................................................. ...
a) a exigência do pagamento integral 

da parcela com vencimento em 2009, com 
incidência do bônus contratual se paga até a 
data de seu vencimento, ou, em caso de pa-
gamento ainda em 2009, após o vencimento, 
com ajuste nos termos das alíneas a e b do 
inciso III do caput deste artigo;

§ 2° Nas operações repactuadas segundo 
as condições estabelecidas pelo art. 4° da Lei 

n° 11.322, de 13 de julho de 2006, os descon-
tos previstos para liquidação antecipada até 
2009 devem ser substituídos pelos descontos 
de que trata o inciso I do caput deste artigo. 
........... ....................................................”(NR)

“Art. 2°. ..................................... .............
b) o saldo devedor remanescente será 

reescalonado em parcelas anuais, iguais e su-
cessivas, com o primeiro vencimento pactuado 
para até 30 de dezembro de 2009 e os demais 
para 31 de outubro de cada ano, até 2025;

 ......................................................”(NR)
“Art. 3°.... ... ............................................
 ............................................ ..................
§ 2° Fica autorizado, para os mutuários de 

operações de que trata o caput deste artigo e 
que possuam parcelas de juros inadimplidas de 
anos anteriores a 2009, inclusive para aqueles 
com saldos devedores inscritos ou passíveis 
de inscrição na Dívida Ativa da União:

I – o pagamento das parcelas de juros 
com vencimento em 2009 efetuado até a data 
do respectivo vencimento, considerados os 
prazos adicionais concedidos pelo CMN, com 
direito as condições e aos bônus contratuais 
de adimplência;

 ......................................................”(NR)
“Art. 5°...... ................... ..........................
 ........................................ ......................
II – . ........................... ............................
 ............... ...............................................
c)........... ................................................

1. exigência do pagamento da parcela com ven-
cimento em 2009, considerando os prazos estipula-
dos pelo CMN, tomada sem encargos adicionais de 
inadimplemento para os pagamentos efetuados até a 
data do vencimento contratual;

2. distribuição do saldo devedor vencido, ajustado 
nos termos da alínea a deste inciso, entre as parcelas 
vincendas a partir de 2010;

 ......................................................”(NR)
“Art. 7°.... ...............................................
I – ... ..................................................... .
 b) para a liquidação das operações até 

30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado e 
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 
2, nos termos da alínea a deste inciso:

c) para a renegociação das operações até 
30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado e 
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consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2, 
nos termos da alínea a deste inciso:

II – .. .......................................................
... .................................................... ................

b) para a liquidação das operações até 
30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado 
e consolidado o saldo devedor, nos termos da 
alínea a deste inciso:

c) para a renegociação das operações 
até 30 de dezembro de 2009, uma vez ajusta-
do e consolidado o saldo devedor, nos termos 
da alínea a deste inciso:

III –  ........................................................
....... ................................................. ...............

b) para a liquidação das operações até 
30 de dezembro de 2009, uma vez ajustado 
e consolidado o saldo devedor, nos termos da 
alínea a deste inciso:

c) para a renegociação das operações 
até 30 de dezembro de 2009, uma vez ajusta-
do e consolidado o saldo devedor, nos termos 
da alínea a deste inciso:

IV – .... ...................................................
.. .....................................................................
 ...................................................... .................

b) para a liquidação das operações até 
30 de dezembro de 2009, pelo saldo devedor 
ajustado e consolidado, nos termos da alínea 
a deste inciso;

c) para a renegociação das opera-
ções ate 30 de dezembro de 2009, pelo 
saldo devedor ajustado e consolidado nos 
termos da alínea a deste inciso, mediante 
a contratação de uma nova operação, nas 
condições definidas no inciso V do caput 
deste artigo;

§ 5º Fica o gestor financeiro do FNE, 
quando a garantia exigir o registro do instru-
mento contratual em cartório, autorizado a 
transferir os recursos desse Fundo para con-
tratação da nova operação de crédito que irá 
liquidar o saldo devedor das operações do 
Programa com a Desenbahia ou com o Banco 
do Brasil S.A., de que trata o inciso V deste 
artigo, com base no respectivo protocolo do 
pedido de assentamento.” (NR)

“Art. 8º Fica autorizada a adoção das se-
guintes medidas de estímulo à liquidação ou 
renegociação de dívidas originárias de opera-
ções de credito rural inscritas na Dívida Ativa 
da União ou que venham a ser incluídas até 
30 de novembro de 2009:

II – permissão da renegociação do total 
dos saldos devedores das operações ate 31 de 
marco de 2010, mantendo-as na Dívida Ativa da 
Unido, observadas as seguintes condições:

 ............................................................ ..
§ 3º Ficam suspensas até 31 de marco 

de 2010 as execuções fiscais e os respectivos 
prazos processuais, cujo objeto seja a cobrança 
de crédito rural de que trata este artigo.

§ 5º O prazo de prescrição das dívidas 
de crédito rural de que trata este artigo fica 
suspenso a partir da data de publicação desta 
Lei até 31 de marco de 2010.

§ 7º As dívidas oriundas de operações 
de crédito rural ao amparo do Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvol-
vimento dos Cerrados – PRODECER – Fase 
II, inscritas na Dívida Ativa da União até 30 
de novembro de 2009, que forem liquidadas 
até 30 de dezembro de 2009 ou renegociadas 
até 31 de marco de 2010, farão jus a um des-
conto adicional de 10 (dez) pontos percentu-
ais, a ser somado aos descontos percentuais 
previstos nos quadros constantes dos Anexos 
IX e X desta Lei.

§ 8º As condições estabelecidas neste 
artigo serão estendidas as dívidas originarias 
de operações do Prodecer – Fase II, do Pro-
grama de Financiamento de Equipamentos 
de Irrigação – PROFIR e do Programa Na-
cional de Valorização e Utilização de Várzeas 
Irrigáveis – PROVÁRZEAS, contratadas com 
o extinto Banco Nacional de Crédito Coope-
rativo, cujos ativos foram transferidos para o 
Tesouro Nacional.

§ 9º Para as operações do Prodecer – 
Fase II de que tratam os §§ 7º e 8º deste ar-
tigo, e mediante solicitação do mutuário, fica 
o Ministério da Fazenda autorizado a definir 
descontos adicionais a serem aplicados para 
liquidação ou renegociação dessas operações, 
com base na revisão de garantias efetuada 
conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
da seguinte forma:

I – no caso de liquidação, mediante ava-
liação do valor atual das garantias e dos bens 
financiados;

II – no caso de renegociação, com base 
no valor da receita liquida média por hectare 
para as atividades desenvolvidas na área do 
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Programa, apurada pela Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB.

 ......................................................”(NR)
“Art. 9º Para fins de enquadramento de 

operações contratadas com cooperativas, as-
sociações de produtores rurais e condomínios 
de produtores rurais, nas faixas de desconto a 
que se referem os arts. 1º, 2º, 6º, 7º e 8º desta 
Lei, os saldos devedores nas datas previstas 
naqueles dispositivos serão considerados:

III – no caso de condomínios de pro-
dutores rurais, por participante, excluindo-se 
cônjuges, identificado pelo respectivo CPF ou 
CNPJ.” (NR)

“Art. 15 ..................................................
§ 1º As operações que já tenham sido 

classificadas como prejuízo pelas instituições 
financeiras não são beneficiárias da renegocia-
ção de que trata este artigo, ficando a critério 
de cada instituição a adoção de medidas que 
visem à recuperação de seus haveres, ficando 
a União dispensada de qualquer ônus decor-
rente dessas medidas.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 18.. .............................................. ..
I – nas operações contratadas ou rene-

gociadas com taxas prefixadas de juros cujos 
mutuários desejam liquidá-las ou renegociá-
las até 2009:

a)... .................................................. ......
 ................................................ ..............

3. para liquidação integral da dívida até 2009, 
consolidação do saldo devedor vencido ajustado e das 
parcelas vincendas na data da liquidação e concessão 
de bônus de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo 
devedor consolidado, em substituição aos bônus de 
adimplência contratuais;

II – nas operações contratadas ou rene-
gociadas com taxas variáveis de juros cujos 
mutuários desejem ou renegociá-las até 2009, 
independentemente da situação de adimplên-
cia ou inadimplência de cada operação:

 ..............................................................
c) para liquidação integral da dívida até 

2009, consolidação do saldo devedor vencido 
ajustado e das parcelas vincendas, na data 
da liquidação, e concessão de bônus de 40% 
(quarenta por cento) sobre o saldo devedor 
consolidado, em substituição aos bônus de 
adimplência contratuais.

. ....................................................” (NR)
“Art. 31.. ........................... .....................
 .......................................... ....................
§2º Fica o gestor financeiro do FNE 

autorizado a contratar, até 30 de dezembro 
de 2009, uma nova operação de crédito para 
liquidação das dívidas oriundas de opera-
ções de credito rural, contraídas no âmbito 
do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira 
para o Desenvolvimento dos Cerrados – Pro-
decer – Fase III, observando que:

. ....................................................” (NR)
“Art. 45. Fica autorizada a substituição 

dos encargos financeiros das operações rurais 
e não rurais em curso, contratadas até 14 de 
janeiro de 2001 e lastreadas em recursos do 
FNO, FNE ou FCO, mediante solicitação do 
mutuário e formalização de aditivo ao instru-
mento de crédito, pelos encargos prefixados 
praticados para esses financiamentos, con-
forme o porte do mutuário, procedendo-se ao 
recálculo do saldo das parcelas não liquidadas 
com a aplicação dos seguintes encargos:

 .....................................................” (NR)
“Art. 53. Fica o gestor do Funcafé autori-

zado a financiar a liquidação de dívidas de café 
vinculadas a Cédula de Produto Rural – CPR, 
física ou financeira, com vencimento contratual 
previsto até 31 de dezembro de 2007, inclusive 
aquelas com vencimento até 2007 substituídas 
para vencimento em 2008 ou 2009, emitidas 
por produtores rurais ou suas cooperativas, 
observadas as seguintes condições:

II – encargos financeiros:
a) até 30 de setembro de 2009: taxa efe-

tiva de juros de 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco 
décimos por cento ao ano); e

b) a partir de 1º de outubro de 2009: 
taxa efetiva de juros de 6,75% a.a. (seis in-
teiros e setenta e cinco centésimos por cento 
ao ano);

 ......................................................”(NR)
“Art. 57 ....................................... ...........
§ 4º Os recursos serão liberados para as 

operações de que trata este artigo:
I – mediante a assinatura de assunção da 

dívida pelo mutuário, com o aval da cooperati-
va, nos casos de renegociação da operação;

II – mediante listagem das operações 
entregue pela cooperativa, com as respecti-
vas informações de cada uma das operações, 
nos casos de liquidação da operação no ato 
da renegociação em 2009.
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 ......................................................”(NR)

Art. 22. Os títulos dos Anexos III, V e VII da Lei nº 
11.775, de 17 de setembro de 2008, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“ANEXO III
Programa de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira Baiana – Etapas 1 e 2: desconto 
para liquidação da operação até 30 de de-
zembro de 2009.”

“ANEXO V
Programa de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira Baiana – Etapa 3: desconto para 
liquidação da operação até 30 de dezembro 
de 2009.”

“ANEXO VII
Programa de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira Baiana – Etapa 4: desconto para 
liquidação da operação até 30 de dezembro 
de 2009.”

Art. 23. O art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de ju-
lho de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 3º e 4º:

“Art. 3º ... ...............................................
§ 3º O Conselho Monetário Nacional – 

CMN, pode estabelecer critérios e condições 
adicionais de enquadramento para fins de 
acesso às linhas de crédito destinadas aos 
agricultores familiares, de forma a contem-
plar as especificidades dos seus diferentes 
segmentos.

§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito 
destinadas às cooperativas e associações que 
atendam a percentuais mínimos de agriculto-
res familiares em seu quadro de cooperados 
ou associados e de matéria-prima beneficia-
da, processada ou comercializada oriunda 
desses agricultores, conforme disposto pelo 
CMN.” (NR)

Art. 24. A Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autoriza-
do a conceder, observado o disposto nesta lei, 
subvenções econômicas a produtores rurais e 
suas cooperativas, sob a forma de:

 ......................................................”(NR)
“Art. 5º-A. Fica o Poder Executivo auto-

rizado a conceder subvenções econômicas 
na forma de rebates, bônus de adimplência, 
garantia de preços de produtos agropecu-
ários e outros benefícios a agricultores fa-
miliares, suas associações e cooperativas 

nas operações de crédito rural contratadas, 
ou que vierem a ser contratadas, com as 
instituições financeiras integrantes do Sis-
tema Nacional de Crédito Rural no âmbito 
do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF.”

Art. 25. O Capítulo XVI da Lei nº 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, passa a vigorar coma seguinte 
redação:

“CAPÍTULO XVI 
DA GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

‘Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária – PROAGRO, será regido pelas disposi-
ções desta Lei e assegurará ao produtor rural, na forma 
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional:

I – a exoneração de obrigações finan-
ceiras relativas à operação de crédito rural de 
custeio cuja liquidação seja dificultada pela 
ocorrência de fenômenos naturais, pragas e 
doenças que atinjam rebanhos e plantações;

 ................................................... ...’(NR)
‘Art. 60... ....................................... .........
II – por recursos do Orçamento da União 

e outros recursos que vierem a ser alocados 
ao programa;

 ......................................................’(NR)
‘Art. 65... ........................................... .....

Parágrafo único. Não serão cobertas as perdas 
relativas à exploração rural conduzida sem a observân-
cia da legislação e das normas do Proagro.’ (NR)

‘Art. 65-A. Será operado, no âmbito do Proagro, 
o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da 
Agricultura Familiar – PROAGRO Mais, que assegu-
rará ao agricultor familiar, na forma estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional:

I – a exoneração de obrigações finan-
ceiras relativas à operação de crédito rural de 
custeio ou de parcelas de investimento, cuja 
liquidação seja dificultada pela ocorrência de 
fenômenos naturais, pragas e doenças que 
atinjam rebanhos e plantações;

II – a indenização de recursos próprios 
utilizados pelo produtor em custeio ou em in-
vestimento rural, quando ocorrerem perdas em 
virtude dos eventos citados no inciso I;

III – a garantia de renda mínima da produ-
ção agropecuária vinculada ao custeio rural. ‘

‘Art. 65-B. A comprovação das perdas será efe-
tuada pela instituição financeira, mediante laudo de 
avaliação expedido por profissional habilitado. ‘
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‘Art. 65-C. Os Ministérios da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento – MAPA, e do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, em articulação com o Banco Central 
do Brasil, deverão estabelecer conjuntamente as di-
retrizes para o credenciamento e para a supervisão 
dos encarregados dos serviços de comprovação de 
perdas imputáveis ao Proagro.

Parágrafo único. O MDA credenciará e super-
visionará os encarregados da comprovação de per-
das imputáveis ao Proagro, devendo definir e divulgar 
instrumentos operacionais e a normatização técnica 
para o disposto neste artigo, observadas as diretrizes 
definidas na forma do caput. ‘

 .................................. ............................
‘Art. 66-A. O Proagro será administrado pelo Banco 

Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições 
definidas pelo Conselho Monetário Nacional. ’”

Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a 
doar aos Programas conduzidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secre-
taria Nacional de Defesa Civil e Ministério da Educa-
ção para atendimento às demandas geradas pelas 
populações em situação de insegurança alimentar, 
até 70.000 (setenta mil) toneladas de feijão dos es-
toques públicos.

§ 1º As doações serão efetivadas me-
diante termo firmado pelo Poder Executivo, 
por intermédio da Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB, e correrão à conta 
de dotações orçamentárias da Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos.

§ 2º Caberá à Conab promover o trans-
porte do que trata este artigo até o local de 
destino, por meios próprios ou de terceiros, 
correndo as despesas decorrentes à conta de 
dotações orçamentárias da Política de Garan-
tia de Preços Mínimos.

Art. 27. O item 4.2 – Relação Descritiva dos Por-
tos Marítimos, Fluviais e Lacustres, constante do Ane-
xo da Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, passa a vigorar 
acrescido do seguinte porto:

“4.2. Relação Descritiva dos Portos 
Marítimos, Fluviais e Lacustres do Plano 
Nacional de Viação.

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

Art. 28. A Reserva Extrativista Marinha da Baía 
do Iguape, criada pelo Decreto de 11 de agosto de 
2000, localizada nos Municípios de Maragogipe e 
Cachoeira, Estado da Bahia, passa a ter o seguinte 
Memorial Descritivo, baseado na Carta SD-24-X-A-IV, 
na escala 1:100.000, publicada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística-IBGE: parte do Ponto 01 de 
coordenadas geográficas aproximadas 38°51’0.41”W 
e 12°51’1.82”S, localizado na margem direita do rio 
Paraguaçu, próximo a comunidade de São Roque; 
deste, segue por uma reta, com azimute 17°30’41” 
e distância aproximada de 1.461,67 metros, ate o 
Ponto 02 de coordenadas geográficas aproximadas 
38°50’46.11”W e 12°50’16.29”S, localizado sobre a 
linha divisória dos Municípios de Maragogipe, Sauba-
ra e Cachoeira; deste, segue pela linha divisória dos 
Municipios de Saubara e Cachoeira, por uma distância 
aproximada de 2.105,80 metros, até o Ponto 03 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 38°50’6.29”W e 
12°4972.84”S; deste, acompanhando o limite da zona 
terrestre do mangue, no sentido montante do rio Pa-
raguaçú, por uma distância aproximada de 13.040,05 
metros, até o Ponto 04 de coordenadas geográficas 
aproximadas 38°52’9.79”W e 12°45’45.29”S; deste, 
segue por uma reta, com azimute 17°23’32” e distan-
cia aproximada de 2.252,37 metros, até o Ponto 05 de 
coordenadas geográficas aproximadas 38°51’48.24”W 
e 12°44’33.09”S, localizado na nascente de um igara-
pé sem denominação; deste, segue por uma reta, com 
azimute 01°21’17” e distância aproximada de 1.985,52 
metros, até o Ponto 06 de coordenadas geográficas 
aproximadas 38°51’44.94”W e 12°4378.71”S, localiza-
do na confluência do riacho Catu com um igarapé sem 
denominação; deste, segue por uma reta, com azimute 
331°24’ 54” e distância aproximada de 845,61 metros, 
até o Ponto 07 de coordenadas geográficas aproxima-
das 38°51’59.05”W e 12°43’6.43”S, localizado no limite 
da zona terrestre do mangue; deste, acompanhando o 
limite da zona terrestre do mangue, no sentido montante 
do rio Paraguaçu, contornando a Baía do Iguape, por 
uma distância aproximada de 67.028,41 metros, até 
o Ponto 08 de coordenadas geográficas aproximadas 
38°56’18.20”W e 12°417.35”S, localizado na confluên-
cia de um igarapé sem denominação com a margem 
esquerda do rio Paraguaçu; deste, segue por uma reta, 
com azimute 310°51’47” e distância aproximada de 
565,114 metros, até o Ponto 09 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38°56’32.38”W e 12°40’50.31”S, 
localizado na confluência do rio Subaúma com a mar-
gem direita do rio Paraguaçu; deste, segue pela mar-
gem direita do rio Paraguaçu, no sentido jusante, por 
uma distância aproximada de 1.981,84 metros, até o 
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Ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas 
38°56’32.26”W e 12°41’54.15”S, localizado na mar-
gem esquerda da desembocadura do rio Sinunga 
com o rio Paraguaçu; deste, contornando o limite 
da zona terrestre de mangue, no sentido montan-
te do rio Sinunga, por uma distância aproximada 
de 1.633,67 metros, até o Ponto 11 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 38°57’14.77”W e 
12°42’1.58”S, localizado na margem esquerda do 
rio Sinunga; deste, segue contornando o limite da 
zona terrestre de mangue, no sentido jusante do rio 
Sinunga, por uma distância aproximada de 1.364,64 
metros, até o Ponto 12 de coordenadas geográfi-
cas aproximadas 38°56’31.52”W e 12°41’57.46”S, 
localizado na margem direita da desembocadura 
do rio Sinunga com o rio

Paraguaçu; deste, segue pela margem direita do 
rio Paraguaçu, acompanhando o limite da zona terres-
tre do mangue, no sentido jusante, por uma distância 
aproximada de 69.251,46 metros, até o Ponto 1, início 
deste memorial descritivo, totalizando um perímetro 
aproximado de 163.510,22 metros e uma área apro-
ximada de 10.074,42 hectares.

§ 1° Ficam declarados de interesse 
social, para fins de desapropriação, na for-
ma da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 
1962, os imóveis rurais de legítimo domí-
nio privado e suas benfeitorias que vierem 
a ser identificados na área incorporada à 
unidade de conservação, para os fins pre-
vistos no art. 18 da Lei n° 9.985, de 18 de 
julho de 2000.

§ 2° A Administração da Reserva Extra-
tivista Marinha da Baía do Iguape fica a cargo 
do Instituto Chio Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes.

Art. 29. O § 1° do art. 18 da Lei n° 11.977, de 7 de 
julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18.. ................................................
§ 1° A liberação dos recursos de que trata 

o caput será efetuada no âmbito do PMCMV 
e ficará condicionada a que, nas operações 
realizadas com esses recursos:

I – seja exigida a participação dos bene-
ficiários sob a forma de prestações mensais;

II – haja a quitação da operação, em 
casos de morte e invalidez permanente do 
mutuário, sem cobrança de contribuição do 
beneficiário; e

III – haja o custeio de danos fisicos 
ao imóvel, sem cobrança de contribuição 
do beneficiário.

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

Art. 30. O art. 2° da Medida Provisória n° 2.197-
43, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar acres-
cido do seguinte § 3°:

“Art. 2°........ ............................................
............ .......................................................... .

§ 3° Nas operações em que sejam utili-
zados recursos advindos do Fundo de Arren-
damento Residencial – FAR e do Fundo de 
Desenvolvimento Social – FDS, os agentes 
financeiros poderão dispensar a contratação 
de seguro de ‘que trata o caput, nas hipóte-
ses em que os riscos de morte e invalidez 
permanente do mutuário e de danos fisicos 
ao imóvel estejam garantidos pelos respecti-
vos Fundos.” (NR)

Art. 31. O art. 27 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, passa a vigorar acrescido dos §§ 5° 
a 7°, com a seguinte redação:

“Art. 27....... ............................................
... ............................................. .......................

§ 5° As infrações mencionadas nos inci-
sos II e III do art. 23 deste decreto-lei, quando 
referentes a mercadorias de valor inferior a 
US$500.00 (quinhentos dólares dos Estados 
Unidos da América), e no inciso IX do art. 105 
do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 
1966, serão apuradas em procedimento sim-
plificado, no qual:

I – as mercadorias serão relacionadas 
pela unidade da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil com jurisdição sobre o local de depó-
sito, devendo a relação ser afixada em edital 
na referida unidade por 20 (vinte) dias; e

II – decorrido o prazo a que se refere o 
inciso I:

a) sem manifestação por parte de qual-
quer interessado, serão declaradas abando-
nadas e estarão disponiveis para destinação, 
dispensada a formalidade a que se refere o 
caput, observado o disposto nos arts. 28 a 
30 deste decreto-lei; ou

b) com manifestação contrária de inte-
ressado, será adotado o procedimento previsto 
no caput e nos §§ 1° a 4° deste artigo.

§ 6° Ministro de Estado da Fazenda po-
derá complementar a disciplina do disposto 
no § 5°, bem como aumentar em até 2 (duas) 
vezes o limite nele estabelecido.
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§ 7° O disposto nos §§ 5° e 6° não se 
aplica na hipótese de mercadorias de impor-
tação proibida.” (NR)

Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre 
a receita bruta da venda no mercado interno, de:

I – animais vivos classificados na posição 
01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
– NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, 
inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
jurídicas que produzam mercadorias classifi-
cadas nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;

II – produtos classificados nas posições 
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 
02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30, da 
NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que 
industrialize bens e produtos classificados nas 
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.

Parágrafo único. A suspensão de que trata 
este artigo:

I – não alcança a receita bruta auferida 
nas vendas a consumidor final;

II – aplicar-se-á nos termos e condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil.

Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime 
de apuração não cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que pro-
duzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 
02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 
05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, destinadas a ex-
portação, poderão descontar da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de 
apuração crédito presumido, calculado sobre o valor 
dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, ad-
quiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado 
pessoa física.

§ 1º O disposto no caput deste artigo 
aplica-se também às aquisições de pessoa 
jurídica que exercer atividade agropecuária ou 
cooperativa de produção agropecuária.

§ 2º O direito ao crédito presumido de 
que tratam o caput e o § 1º deste artigo só 
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, 
no mesmo período de apuração, de pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no 

País, observado o disposto no § 4º do art. 3º 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

§ 3º O montante do crédito a que se re-
ferem o caput e o § 1º deste artigo será de-
terminado mediante aplicação, sobre o valor 
das mencionadas aquisições, de percentual 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) 
das alíquotas previstas no caput do art. 2º da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

§ 4º É vedado às pessoas jurídicas de que 
trata o § 1º deste artigo o aproveitamento:

I – do crédito presumido de que trata o 
caput deste artigo;

II – de crédito em relação às receitas de 
vendas efetuadas com suspensão às pessoas 
jurídicas de que trata o caput deste artigo.

§ 5º O crédito apurado na forma do caput 
deste artigo deverá ser utilizado para desconto 
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins a recolher, decorrente das demais 
operações no mercado interno.

§ 6º A pessoa jurídica que, até o final de 
cada trimestre-calendário, não conseguir uti-
lizar o crédito na forma prevista no § 5º deste 
artigo poderá:

I – efetuar sua compensação com débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tri-
butos e contribuições administrados pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, observada a 
legislação específica aplicável à matéria;

II – solicitar seu ressarcimento em dinhei-
ro, observada a legislação específica aplicável 
à matéria.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo apli-
ca-se somente à parcela dos créditos presumi-
dos ou determinados com base no resultado 
da aplicação, sobre o valor da aquisição de 
bens classificados na posição 01.02 da NCM, 
da relação percentual existente entre a receita 
de exportação e a receita bruta total, auferidas 
em cada mês.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se 
também no caso de vendas a empresa co-
mercial exportadora com o fim específico de 
exportação.

Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no 
lucro real, que adquirir para industrialização ou revenda 
as mercadorias classificadas nos códigos: 02.01, 02.02, 
02.06.10.00, 02.0620, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 
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05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 
41.04.41.30 da NCM poderá descontar da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada 
período de apuração, crédito presumido, determinado 
mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições, de 
percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) 
das alíquotas previstas no caput do art. 2º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 
2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

§ 1º É vedada a apuração do crédito de 
que trata o caput deste artigo nas aquisições 
realizadas pelas pessoas jurídicas menciona-
das no inciso II do caput do art. 3º desta lei.

§ 2º O direito ao crédito presumido so-
mente se aplica às mercadorias de que trata o 
caput deste artigo, adquiridas com suspensão 
das contribuições, no mesmo período de apu-
ração, de pessoa jurídica residente ou domi-
ciliada no País, observado o disposto no § 4º 
do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.

Art. 35. As pessoas jurídicas submetidas ao re-
gime de apuração não cumulativa deverão apurar e 
registrar, de forma segregada, os créditos de que tra-
tam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e os créditos presumidos previstos nas 
Leis da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
discriminando-os em função da natureza, origem e 
vinculação desses créditos, observadas as normas 
a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

Parágrafo único. Aplicam-se ao caput deste ar-
tigo, no que couber, as disposições previstas nos §§ 
8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.

Art. 36. 0 saldo de créditos presumidos apura-
dos na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 
de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos 
códigos: 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 
02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de pu-
blicação desta lei, poderá:

I – ser compensado com débitos próprios, 
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, observada a legis-
lação específica aplicável à matéria;

II – ser ressarcido em dinheiro, observada 
a legislação específica aplicável à matéria:

§ 1º O pedido de ressarcimento ou de 
compensação dos créditos presumidos de 
que trata o caput deste artigo somente pode-
rá ser efetuado:

I – relativamente aos créditos apurados 
nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir 
do primeiro dia do mês subsequente ao de 
publicação desta lei;

II – relativamente aos créditos apurados 
no ano-calendário de 2008 e no período com-
preendido entre janeiro de 2009 e o mês de 
publicação desta lei, a partir de 1º de janeiro 
de 2010.

§ 2º disposto neste artigo aplica-se aos 
créditos presumidos que tenham sido apura-
dos em relação a custos, despesas e encargos 
vinculados à receita de exportação, observa-
do o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 
8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subse-
quente ao de publicação desta lei, não mais se aplica 
o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004, às mercadorias ou produtos classifica-
dos nas posições: 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 
02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.

Art. 38. O art. 96 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 11:

“Art. 96.  ................................... .............
§ 11. Os Municípios que não conseguirem 

optar pelo parcelamento no prazo estipulado 
pelo § 6º terão um novo prazo para adesão 
que se encerrará no dia 30 de novembro de 
2009.” (NR)

Art. 39. Ficam convalidadas as transferências de 
recursos efetivadas aos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, com base nos resultados apresentados na 
gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, a 
título de apoio financeiro à gestão do Programa entre 
1º de abril de 2006 e 14 de maio de 2009, inclusive.

Art. 40. (VETADO)
Art. 41. A Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2º-A:
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“Art. 2º-A. Aos depósitos efetuados 
antes de 1º de dezembro de 1998 será apli-
cada a sistemática prevista nesta lei de 
acordo com um cronograma fixado por ato 
do Ministério da Fazenda, sendo obrigató-
ria a sua transferência à conta única do Te-
souro Nacional.

Parágrafo único. A inobservância da 
transferência obrigatória de que trata o caput 
deste artigo, sujeita os recursos depositados 
à remuneração à taxa Selic e sujeita os ad-
ministradores da Caixa Econômica Federal às 
penalidades impostas pela Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.”

Art. 42. Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º ...... ..................................... .......
§ 12. ............................................ ..........
XVIII – produtos classificados na po-

sição 87.13 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul – NCM;

XIX – artigos e aparelhos ortopédicos ou 
para fraturas classificados no código 90.21.10 
da NCM;

XX – artigos e aparelhos de próteses 
classificados no código 90.21.3 da NCM;

XXI – almofadas antiescaras classificadas 
nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM.

§ 13. O Poder Executivo poderá regu-
lamentar:

 ................................................... ...........
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 – artigos e aparelhos ortopédicos ou 

para fraturas classificados no código 90.21.10 
da NCM;

XVI – artigos e aparelhos de próteses 
classificados no código 90.21.3 da NCM;

XVII – almofadas antiescaras classifica-
das nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM.

Parágrafo único. “O Poder Executivo poderá re-
gulamentar o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV a 
XVII do caput deste artigo.” (NR)

Art. 43. O art. 9º da Lei nº 11.772, de 17 de setem-
bro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º. ............................. .....................
IX – participar minoritariamente do capital 

de empresas que tenham por objeto construir 

e operar a EF 232, de que trata o item 3.2.2 
– Relação Descritiva das Ferrovias do Plano 
Nacional de Viação, do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, com as alterações 
introduzidas por esta Lei.

........ .......................................... ............
 § “3º A autorização será deliberada por 

assembléia geral de acionistas especialmente 
convocadas para esse fim.” (NR)

Art. 44. A Floresta Nacional de Roraima, criada 
pelo Decreto nº 97.545, de 1º de março de 1989, pas-
sa a ter uma área de 167.268,74 ha (cento e sessen-
ta e sete mil, duzentos e sessenta e oito hectares e 
setenta e quatro sitiares), tendo por base cartográfica 
as cartas topográficas do IBGE: NA-20-X-A-III, NA-20
-X-A-V, NA-20-X-A-V, NA-20-X-A-VI e a base Raster 
consolidada pela Agência Nacional de Águas em for-
mato ECW na escala 1:1.000.000, com o seguinte 
Memorial Descritivo: partindo do Ponto 1 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 3º06’21,68”N  e 
62°00’48,54”WGr, segue por uma linha reta, com azi-
mute 131032’04” e distância aproximada de 1.199,42 
metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas 
aproximadas 03°05’55,562”N e 62°00’19,483”WGr 
(coincidente com o Marco MP-29 da Terra Indígena 
YANOMAMI); deste segue por uma linha reta, com 
azimute 134°45’13,1” e distância aproximada 2.385,80 
metros, até o Ponto 3 de coordenadas geográficas 
aproximadas 03°05’00,811”N e 61°59’24,650”WGr 
(coincidente com o Marco MP-30 da Terra Indígena 
YANOMAMI); deste segue por uma linha reta, com 
azimute 134°44’56,6” e distância aproximada de 
2.139,59 metros, até o Ponto 4 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 03°04’11,713”N e 
61°58’35,474”WGr (coincidente com o Marco MP-31 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’00,8” e distância apro-
ximada de 215,73 metros, até o Ponto 5 de coordena-
das geográficas aproximadas 03°04’06,031”N e 
61058’31,364”WGr (coincidente com o Marco MZ-237 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’29,1” e distância apro-
ximada de 1.767,00 metros, até o Ponto 6 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 03°03’19,492”N e 
61°57’57,703”WGr (coincidente com o Marco MP-32 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste, segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’41,6” e distância apro-
ximada de 2.064,00 metros, até o Ponto 7 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 03°0225,128”N e 
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61°57’18,390”WGr (coincidente com o Marco MP-33 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’26,4” e distância apro-
ximada de 2.024,79 metros, até o Ponto 8 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 03°01’31,799”N e 
61°56’39,820”WGr (coincidente com o Marco MP-34 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°54’50,3” e distância apro-
ximada de 1.907,26 metros, atéPonto 9 de coordena-
das geográficas aproximadas 03°00’41,573”N e 
61°56’03,481”WGr (coincidente com o Marco MP-35 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°55’11,0” e distância apro-
ximada de 2.065,27 metros, até o Ponto 10 de coor-
denadas geográficas aproximadas 02°59’47,181”N e 
61°55’24,138”WGr (coincidente com o Marco MP-36 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°56’00,8” e distância apro-
ximada de 1.394,66 metros, até o Ponto 11 de coor-
denadas geográficas 02°59’10,444”N e 
61°54’57,580”WGr (coincidente com o Marco MZ-299 
da Terra Indígena YANOMAMI); deste segue por uma 
linha reta, com azimute 143°54’35,5” e distância apro-
ximada de 57,12 metros, ate o Ponto 12 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°59’08,940”N e 
61°54’56,491”WGr (coincidente com o Marco SAT-1068 
da Terra Indígena YANOMAMI), localizado na conflu-
ência de uma igarapé sem que denominasse com o 
Igarapé Pint andira; dai, segue por este igarapé no sen-
tido montante, por uma distância aproximada de 
15.723,54 metros, até o Ponto 13 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 02°5226,019”N e 
61°54’23,663”WGr (coincidente com o Marco SAT-1067 
da Terra Indígena YANOMAMI), localizado no mesmo 
igarapé; deste, segue por uma linha reta, com azimu-
te 145°58’12,5” e distância aproximada de 67,81 me-
tros, até o Ponto 14 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°5224,188”N e 61°54’22,435”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-36 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°58’04,7” e distância aproximada de 1.336,23 me-
tros, até o Ponto 15 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°51’48,105”N e 61°53’58,250”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-37 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°58’43,8” e distância aproximada de 2.159,34 me-
tros, até o Ponto 16 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°50’49,788”N e 61053’19,179”WGr (coin-
cidente com o Marco MP-38 da Terra Indígena YANO-

MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°58’01,2” e distância aproximada de 2.210,51 me-
tros, ate o Ponto 17 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°49’50,097”N e 61°52’39,170”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-39 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°57’35,5” e distância aproximada de 1.912,46 me-
tros, ate o Por 18 de coordenadas geográficas aproxi-
madas 02°48’58,459”N e 61°52’04,550”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-40 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
173°57’54,0” e distância aproximada de 2.177,86 me-
tros, ate o Ponto 19 de coordenadas geográficas 
02°47’47,927”N e 61°51’57,203”WGr (coincidente com 
o Marco MP-41 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 173°5823,7” e 
distância aproximada de 2.127,96 metros, até o Ponto 
20 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°46’39,010”N e 61°51’50,034”WGr (coincidente com 
o Marco MP-42 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 173°57’52,2” 
e distância aproximada de 1.768,72 metros, até o “Pon-
to 21 de coordenadas geográficas aproximadas 
2°45’41,73”N e 61°51’44,07”W (coincidente com o 
Marco MA-43 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por tuna linha reta, com azimute 173°58’01,3” 
e distância aproximada de 140,84 metros, até o Ponto 
22 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°45’37,168”N e 61°51’43,591”WGr (coincidente com 
o marco SAT-1062 da Terra Indígena YANOMAMI), lo-
calizado na cabeceira de um igarapé sem denomina-
ção; deste, segue pelo referido igarapé no sentido 
jusante por uma distância aproximada de 7.721,63 
metros, até o Ponto 23 de coordenadas geográficas 
aproximadas 02°41’52,292”N e 61°50’09,402”WGr 
(coincidente com o marco SAT-1064 da Terra Indígena 
YANOMAMI), localizado na confluência com o rio Mu-
cajás; deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°07’10,1” e distância aproximada de 250,68 metros, 
até o Ponto 24 de coordenadas geográficas aproxima-
das 02°41’45,591”N e 61°50’04,766”WGr (coincidente 
com o Marco MP-43 da Terra Indígena YANOMAMI); 
deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°07’35,8” e distância aproximada de 1.851,69 me-
tros, até o Ponto 25 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°40’56,090”N e 61°49’30,531 “WGr (coin-
cidente com o Marco MP-44 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
145°32’43,9” e distância aproximada de 2.133,49 me-
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tros, até o Ponto 26 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°39’58,768”N e 61°48’51,502”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-45 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
146°27’28,0” e distância aproximada de 2.045,08 me-
tros, até o Ponto 27 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°39’03,229”N e 61°48’14,965”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-46 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
146°24’30,7” e distância aproximada de 2.212,82 me-
tros, até o Ponto 28 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°38’03,169”N e 61°47’35,382”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-47 da Terra Indígena YANO-
MAMI); deste, segue por uma linha reta, com azimute 
146°24’06,8” e distância aproximada de 144,65 metros, 
até o Ponto 29 de coordenadas geográficas aproxima-
das 02037’59,243”N e 61°47’32,794”WGr (coinciden-
te com o Marco MP-48 da Terra Indígena YANOMAMI); 
deste, segue por uma linha reta, com azimute 
192°19’05,5” e distância aproximada de 438,98 metros, 
até o Ponto 30 de coordenadas geográficas aproxima-
das 02037’45,2801’N e 61°47’35,840”WGr (coinciden-
te com o Marco MP-49 da Terra Indígena YANOMAMI); 
deste, segue por uma linha reta, com azimute 
192°20’33,3” e distância aproximada de 1.665,19 me-
tros, até o Ponto 31 de coordenadas geográficas 
02°36’52,322”N e 61°47’41,5”WGr (coincidente com o 
Marco MP-50 da Terra Indígena YANOMAMI); deste 
segue por uma linha reta, com azimute 192°22’04,0” 
e distância aproximada de 2.186,33 metros, até o Pon-
to 32 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°35’42,797”N e 61°48’02,643”WGr (coincidente com 
o Marco MP-51 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 192°21’01,7” 
e distância aproximada de 2.001,42 metros, até o Pon-
to 33 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°34’39,147”N e 61°48’16,564”WGr (coincidente com 
o Marco MP-52 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 192°19’06,0” 
e distância aproximada de 1.782,03 metros, até o Pon-
to 34 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°33’42,468”N e 61°48’28,926”WGr (coincidente com 
o Marco MP-53 da Terra Indígena YANOMAMI); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 192°18’39,1” 
e distância aproximada de 66,78 metros, até o Ponto 
35 de coordenadas geográficas aproximadas 
02°33’40,344”N e 61°4879,389”WGr (coincidente com 
o Marco SAT-1063 da Terra Indígena YANOMAMI), lo-
calizado na cabeceira de um igarapé sem denomina-
ção; deste, segue pelo referido igarapé no sentido 

jusante, por uma distância aproximada de 8.820,253 
metros, até o Ponto 36 de coordenadas geográficas 
aproximadas 2°3025,27”N e 61°45’23,79”W, localizado 
na confluência do referido igarapé com a margem di-
reita do rio Apiaú; deste segue pela margem direita do 
rio Apiaú no sentido jusante, por uma distância apro-
ximada de 25.268,383 metros, até o Ponto 37 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 2°34’46,96”N e 
61°39’52,34”W, localizado na confluência de um iga-
rapé sem denominação com o referido rio; deste segue 
pelo referido igarapé sem denominação no sentido 
montante, por uma distância aproximada de 4.925,489 
metros, até o Ponto 38 de coordenadas geográficas 
aproximadas 2°3545,18”N e 61°42’03,4”W, localizado 
na confluência deste igarapé com outro igarapé sem 
denominação; deste segue pelo referido igarapé no 
sentido montante, por uma distância aproximada de 
5.022,671 metros, até o Ponto 39 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 2°38’23,24”N e 61°41’49,77”W, 
localizado no limite do Projeto de Assentamento – (PA) 
Vila Nova; deste segue pelo limite do referido PA por 
uma reta, com azimute 307°21’15” e por uma distância 
aproximada de 4.060,978 metros, até o Ponto 40 de 
coordenadas geográficas aproximadas 2°39’43,58”N 
e 61°43’34,2”W; deste segue ainda pelo limite do re-
ferido PA por uma reta, com azimute 334°26’50” e por 
uma distância aproximada de 4.023,540 metros, até o 
Ponto 41 de coordenadas geográficas aproximadas 
2°41’41,83”N e 61°44’30,28”W, localizado a aproxima-
damente 2.000 metros da margem direita do rio Mu-
cajaí; deste segue por uma reta, com azimute 334°38’58” 
por uma distância aproximada de 2.211,826 metros, 
até o Ponto 42 de coordenadas geográficas aproxima-
das 2°42’46,95”N e 61°45’0,88”W, localizado na mar-
gem direita do rio Mucajaí; deste segue pela margem 
direita do referido rio no sentido jusante por uma dis-
tância aproximada de 48.862,183 metros, até o Ponto 
43 de coordenadas geográficas aproximadas 
2°55’38,94”N e 61°33’26,25”W, localizado na margem 
direita do rio Mucajaí; deste segue por uma reta, atra-
vessando o rio Mucajaí para a sua margem esquerda, 
com azimute 12°53’39” e distância aproximada de 
161,671 metros, até o Ponto 44 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 2°55’44,08”N e 61°33’25,09”W, 
localizado na confluência de um furo que contorna a 
Ilha do Paredão; deste segue pelo furo contornando a 
Ilha do Paredão, por uma distância aproximada de 
12.772,196 metros, até o Ponto 45 de coordenadas 
geográficas aproximadas 2°56’40,74”N e 61°35’47,18”W, 
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localizado na margem esquerda do rio Mucajaí; deste 
segue pela margem esquerda do rio Mucajaí no sen-
tido montante, por uma distância aproximada de 
4.167,822 metros, até o Ponto 46 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 2°56’12,84”N e 61°37’49,83”W, 
localizado na confluência de um igarapé sem denomi-
nação com a margem esquerda do rio Mucajaí; deste 
segue pelo igarapé sem denominação no sentido mon-
tante, por uma distância aproximada de 24.290,032 
metros, até o Ponto 47 de coordenadas geográficas 
aproximadas 3°03’58,28”N e 61°43’52,28”W, localiza-
do na nascente do mesmo igarapé; deste segue por 
uma linha reta, com azimute 30°45’4” e distância apro-
ximada de 7.999,051 metros, até o Ponto 48 de coor-
denadas geográficas aproximadas 3°07’41,96”N e 
61°41’39,53”W, localizado na nascente de um igarapé 
sem denominação afluente da margem direita do Iga-
rapé Grande; deste segue pelo referido igarapé no 
sentido jusante, por uma distância aproximada de 
4.244,032 metros, até o Ponto 49 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 3°08’58,05’N e 61°40’09,08”W, 
localizado na confluência deste igarapé com o Igarapé 
Grande; deste segue pelo Igarapé Grande no sentido 
montante, por uma distância aproximada de 17.703,545 
metros, até o Ponto 50 de coordenadas geográficas 
aproximadas 3°09’39,9”N e 61°46’21,89”W, localizado 
na sua nascente; deste segue por uma linha reta, com 
azimute 321°11’52” e distância aproximada de 2.087,022 
metros, até o Ponto 51 de coordenadas geográficas 
aproximadas 3°10’32,91”N e 61°47’04,19”W, localiza-
do na nascente de um igarapé sem denominação; 
deste segue pelo referido igarapé no sentido jusante, 
por uma distância aproximada de 2.085,905 metros, 
até o Ponto 52 de coordenadas geográficas aproxima-
das 3010’29,33’N e 61°48’07,14”W, localizado na con-
fluência com outro igarapé sem denominação, afluen-
te da margem direita do rio Pira-andira; deste segue 
pelo referido igarapé no sentido jusante, por uma dis-
tância aproximada de 1.660,669 metros, até o Ponto 
53 de coordenadas geográficas aproximadas 3°ll’17,65”N 
e 61°48’18,62”W, localizado na confluência deste iga-
rapé com o Igarapé Pira-andira; deste segue pelo re-
ferido igarapé no sentido jusante, por uma distância 
aproximada de 12.732,811, até o Ponto 54 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 3°15’16,83”N e 
61°47’23,34”W, localizado na confluência deste igara-
pé com o Furo do Arame – (deste ponto até o ponto 
59, este limite coincide com o limite da Estação Eco-
lógica Federal de Maracá); deste segue pela margem 
do Furo do Arame, por uma distância aproximada de 
3.614,348 metros, até o Ponto 55 de coordenadas ge-

ográficas aproximadas 3°15’32,08”N e 61°48’58,88”W, 
localizado no Furo do Arame; segue por este furo por 
uma distância aproximada de 2.387,384 metros, até o 
Ponto 56 de coordenadas geográficas aproximadas 
3°15’15,12’N e 61°49’48,93”W, localizado no encontro 
deste furo com o Furo do Maricá; deste segue pelo 
Furo do Maricá, por uma distância aproximada de 
8.165,818 metros, até o Ponto 57 de coordenadas ge-
ográficas aproximadas 3°15’35,88”N e 61°53’40,24”W, 
localizado no encontro deste furo com o Furo do Ara-
me; deste segue pelo do Arame, por uma distância 
aproximada de 7.462,850 metros, até o Ponto 58 de 
coordenadas geográficas aproximadas 3°13’37,96”N 
e 61°55’56,51”W, localizado na confluência do Furo do 
Arame com o Igarapé do Arame; deste segue pelo 
Igarapé do Arame no sentido montante, por uma dis-
tancia aproximada de 5.838,465 metros, ate o Ponto 
59 de coordenadas geográficas aproximadas 
3°12’15,75”N e 61°57’20,27”W, localizado na conflu-
ência do Igarapé do Arame com o Igarapé Cigarra; 
deste continua pelo Igarapé do Arame no sentido mon-
tante, por uma distância aproximada de 14.184,698 
metros, ate o Ponto 01, inicio deste memorial descri-
tivo perfazendo um perímetro aproximado de 288.294 
metros (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e no-
venta e quatro metros).

Art. 45. O art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
dispositivos:

“Art. 4º. ................................................ ..
XIX – regular e fiscalizar, quando envol-

verem corpos d’água de domínio da União, a 
prestação dos serviços públicos de irrigação, 
se em regime de concessão, e adução de 
água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a discipli-
na, em caráter normativo, da prestação des-
ses serviços, bem como a fixação de padrões 
de eficiência e o estabelecimento de tarifa, 
quando cabíveis, e a gestão e auditagem de 
todos os aspectos dos respectivos contratos 
de concessão, quando existentes.

 ........................................................ ......
§ 8º No exercício das competências refe-

ridas no inciso XIX deste artigo, a ANA zelará 
pela prestação do serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, em observância aos 
princípios da regularidade, continuidade, efi-
ciência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia, modicidade e utilização racional dos 
recursos hídricos.” (NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 47. O disposto nos arts. 31 a 37 desta Lei 
produzirão efeitos a partir do primeiro dia do mês sub-
sequente ao de publicação desta Lei.

Art. 48. O disposto no art. 42 desta Lei produzira 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.

Art. 49. Ficam revogados:

I – o parágrafo único  do art. 11 da Lei nº 
11.786, de 25 de setembro de 2008;

II – o § 3º do art. 3º e o art. 6º da Lei nº 
9.454, de 7 de abril de 1997;

III – a Lei nº 5.969, de 11 de dezembro 
de 1973, e o art. 13 da Lei nº 11.322, de 13 
de julho de 2006.

Brasília, 13 de outubro de 2009; 188º da Inde-
pendência e 121º da República. – Luis Inácio Lula 
da Silva.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente 

 
OF/GAB/I/nº 1.147

Brasília, 3 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da amara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Bene Camacho – PTB passa a integrar, na qualidade 
de Suplente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, 
em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração.

Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do 
Bloco.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 934/2009/PSDB

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcelo 

Itagiba, em substituição ao Deputado Fernando Coruja 
(PPS – SC), como membro titular, para integrar a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Lí-
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 570-L-DEM/09

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados José 

Maia Filho e Mendonça Prado para integrar, como 
membro suplente, a Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni 
– Líder em exercício do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 571 -L-DEM/09 

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado ALBERTO 

FRAGA para integrar, como membro suplente, a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Proje-
to de Lei nº 2.502, de 2007, do Sr. Eduardo Valverde, 
que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a política energética nacional, as ati-
vidades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo”, em minha substituição.

Respeitosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni 
– Líder em exercício do Democratas

Defiro. Publique-se. 
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

OF/B/296/09. 

Brasília, 3 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do De-

putado MILTON BARBOSA (PSC-BA), como titular, 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, e como 
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suplente, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática.

Atenciosamente, – Deputado Márcio Rança – 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

OF.B/297/09

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados JULIAO AMIM (PDT-MA) e MANUELA 
D’AVILA (PCdoB-RS) como titulares, e JANETE 
CAPTBERIBE (PSB-AP) e JO MORASS (PCdoB-
MG) como suplentes, da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a apurar as causas, condições 
e responsabilidades relacionadas a desvios e irre-
gularidades verificados em convênios e contratos 
firmados entre a União e organizações ou entidades 
de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o 
financiamento clandestino, evasão de recursos para 
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura 
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promo-
ção e execução da reforma agrária.

Respeitosamente – Deputado Marcio Franca – 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/301/09

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu-

tado GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA), como suplente, 
da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
a Proposta de Emenda a Constituição nº 584-A, de 
2002, do Sr. Jair Bolsonaro, que “dá nova redação 
ao parágrafo 7º, do art. 226 da Constituição Federal” 
(estabelecendo a responsabilidade do Estado para 
prover recursos educacionais, materiais e científicos 
necessários ao planejamento familiar, inclusive com 

a realização de vasectomia e laqueadura de trompas 
para maiores de 21 anos).

Respeitosamente, – Deputado Marcio Franca – 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 364/09 – LPR

Brasília, 21 de outubro de 2009.

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

Assunto: Indicação de Membro da Comissão Especial 
– PL – 3555-Al2004

Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de V.Exª no sentido 

de indicar o Deputado Homero Pereira (PR/MT) para 
membro titular da Comissão Especial destinada a profe-
rir parecer ao Projeto de Lei nº 3555-A, de 2004 do Sr. 
José Eduardo Cardozo que “estabelece normas gerais 
em contratos de seguro privado e revoga dispositivos 
do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do 
Decreto-Lei nº 73 de 1966”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Sandro Mabel – 
Líder do Partido da República

Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 659/09

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado VILSON COVATTI (PP/RS) 

como Titular na Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer a Proposta de Emenda a Constituição nº 
517-A de 2006, do Sr. Marcondes Gadelha, que “con-
cede imunidade tributária a produção e comercializa-
ção de programas de computador”.

Atenciosamente, – Deputado Mario Negromon-
te – Líder do PP

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente
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OF. 81/09-FE 

Brasília, 3 de Novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, envio indicação de membro Titular pela vaga 
do PHS, para participar da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer A Proposta de Emen-
da a Constituição nº 190-A, de 2007, do Sr. Flávio 
Dino, que “acrescenta o artigo 93-A a constituição 
Federal de 1988.

Membro Titular: Deputado Felipe Bornier / 
PHS – RJ.

Atenciosamente, – Felipe Bornier, Deputado 
Federal PHS/RJ.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/ Nº 154/2009 

Brasília, 4 de novembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, que a Deputada Solange Amaral, DEM/RJ, 
exercera a Liderança da Minoria, no dia de hoje.

Atenciosamente, – Deputado Andre De Paula, 
Líder da Minoria.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ofício nº 651/2009-CAPADR

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 469/07

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-

lência a apreciação do Projeto de Lei nº 469/07, por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Fábio Souto, 
Presidente.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer Presidente

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

OF. CCTCI-P/503/09 

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: PL 3.646/08

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de 
Lei nº 3.646/08. 

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

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 523- PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 14 de outubro de 2009

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
3.281-A/2008.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.
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 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 557- PP/2009 – CCJC 

Brasília, 27 outubro de 2009

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legislativo 
apreciados por este Órgão Técnico, nesta data, a seguir rela-
cionados: 1.847/09, 1.850/09, 1.855/09, 1.861/09, 1.872/09, 
1.873/09, 1.875/09, 1.877/09, 1.881/09 e 1.883/09. 

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09 Michel Temer, Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 559- PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 28 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. 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 413/2007, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 346/2009 – P 

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Publicação do PL nº 5.327/2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-

ciação do Projeto de Lei nº 5.327/2009, do Sr. Paulo 
Roberto Pereira, que “torna título executivo decisão de 
órgão de defesa do consumidor”, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Ana Arraes Pre-
sidenta.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 396/2009-CDEIC

Brasília, 28 de outubro de 2009.

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 2.691/2007 por este Órgão 
Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação do referido projeto e do parecer a ele ofe-
recido.

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 400/2009-CDEIC

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.283/2008 por este Ór-
gão Técnico.
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2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 402/2009-CDEIC

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 5.349/2009 por este Órgão 
Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação do referido projeto e do parecer a ele ofe-
recido.

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 
Ofício-Pres nº 403/2009-CDEIC

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 2.581/2007 por este Ór-
gão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 404/2009-CDEIC

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.585/2009 por este Órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 361/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 5.343, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 362/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 5.663, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 363/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

 Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 1.654, de 
2007, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09 – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 364/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 

nº 2.317, de 2007, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 365/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 3.076, de 2008, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 370/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

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

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 371/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

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

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 372/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 5.488, de 
2009, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 374/09-CEC

Brasília, 21 de outubro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 

4.918-A, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 850/09-CFT

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 
3.931-B/08, apreciado, nesta data, por este Órgão 
Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente. 

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 853/09-CFT

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 4.449-
A/04, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 854/09-CFT

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 
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6.865-A/06, apreciado, nesta data, por este Órgão 
Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente. 

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 855/09-CFT

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 491-B/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente. 

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 856/09-CFT

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.266/08, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente. 

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 261 /09 – Pres. 

Brasília, de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

em reunião ordinária realizada em 21/10/09, proferiu 

parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.808/07, 
com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado Marcelo Itagiba, contra o voto do Deputado 
Antonio Carlos Biscaia.

Respeitosamente, – Deputada Marina Maggessi, 
Presidente. 

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-301/09 – CTASP 

Brasília, 9 de outubro de 2009

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

Assunto: Declaração de prejudicialidade

Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no art. 164, II, 

do Regimento Interno, comunico a Vossa Exce-
lência que resolvi declarar prejudicado o Projeto 
de Lei nº 1.829/07 – do Senado Federal – que “dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 18 da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para alterar 
a autoridade julgadora do recurso relativo a Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assistência So-
cial”, em consequência da aprovação pelo Plenário 
da Casa, em sessão de 15 de setembro de 2009, 
do Projeto de Lei nº 7.494/06, cujo art. 46, II, re-
voga o parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.742, 
de 1993, objeto da alteração proposta no Projeto 
de Lei nº 1.829/07. 

 Respeitosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

 COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-325/09-CTASP 

Brasília, 28 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. 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, 
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em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 5.546/09 – do Tribunal Superior do Trabalho 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
11.348, de 27 de setembro de 2006, para convalidar 
atos praticados por servidores e efeitos financeiros de-
correntes do exercício das funções comissionadas de 
nível 2, criadas por ato administrativo interno do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 15ª Região”. 

 Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-334/09-CTASP 

Brasília, 28 de outubro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto nos arts. 58 e 133, 

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 5.206/09 – do Sr. Uldurico Pinto – que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da distribuição equitativa, entre os titulares 
das respectivas contas bancárias, dos valores apurados 
com as vendas das folhas de pagamento de servidores e 
empregados públicos para as instituições financeiras”.

 Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-584/09/CVT
Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. 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 4.576/09 

– do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre opção de 
pagamento antecipado de pedágio”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente. 

Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/ 278/09
Brasília, 19 de outubro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em tumultuada sessão ordinária realizada no último 

dia 14 de outubro de 2009, V. Exª justificadamente, cortou 
os microfones na Ordem do Dia para não acirrar ainda mais 
os ânimos que já estavam exaltados naquele momento.

Ocorre, que no instante que fazia meu pronuncia-
mento e fui interrompido por um parlamentar que dirigia 
palavras ofensivas a minha pessoa, não pude solicitar a 
retirada das mesmas e não quis fazê-lo de imediato para 
não exacerbar ainda mais as intervenções. Desta forma 
solicito regimentalmente que V. Exª retire as expressões 
dissonantes da realidade que a mim foram dirigidas na-
quela sessão a fim de que se restabeleça, pelo menos 
em registros taquigráficos, o respeito e a cordialidade 
que devem permear nosso convívio parlamentar.

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rollemberg, 
1º Vice-Líder do Bloco, PSB, PCdoB, PMN e PRB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, para contribuir com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Rollemberg, para contribuir com os debates.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco – PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero recompor 
os fatos, Sr. Presidente. De fato havia uma expectativa 
de que esse projeto viesse por medida provisória; no 
entanto, veio por projeto de lei. Fui o primeiro a recolher 
assinaturas para o requerimento de urgência – recolhi de 
todas as Lideranças partidárias desta Casa – e votamos 
a urgência desse projeto. Se dependesse do Bloco, já te-
ríamos votado esse projeto 15 dias atrás. Todos aqui são 
testemunhas disso. E estamos dispostos a ficar aqui até 
a hora que precisar para votar esse projeto...

O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pare de jogar para a platéia, 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, eu estou com a palavra.

O SR. LAERTE BESSA – V. Exª está mentindo. 
Está mentindo. Não vem jogar para a platéia, não, Rol-
lemberg. V. Exª está mentindo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, V. Exª me deu a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mentinho, um momentinho.
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Deputado, não faça isso, não. Não faça isso, 
não.

O SR. LAERTE BESSA – Está mentindo. Esta 
mentindo. V. Exª não esta falando a verdade.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Esta des-
truindo...

O SR. LAERTE BESSA – Não esta falando a ver-
dade. Fale o correto. Não jogue para a platéia, não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência cortou o som de todos os microfones.

Enquanto os microfones estiverem desligados, a 
Presidência comunica a Casa o seguinte: vamos votar 
esses destaques. Pego a colaboração a todos para 
que possamos cumprir rigorosamente o Regimento: 
1 minuto para encaminhar. A Presidência não deixará 
ultrapassar esse 1 minuto para o encaminhamento. 
Quando terminarmos essa matéria, vamos tentar co-
locar a outra urgência em votação. Se houver quorum 
para outra urgência e pudermos votar esse segundo 
projeto de urgência, nos o votaremos. Encerrada a 
votação do segundo projeto, eu chamarei os Lideres 
aqui, para nos tentarmos votar o projeto dos compa-
nheiros que estão na galeria.

Agora vou devolver os microfones para que paz 
se restabeleça neste sacrossanto plenário.

Defiro a solicitação contida no Ofício 
nº 278/09. Com efeito, nos termos do art. 17, 
inciso I, alínea h, c/c o art. 73, incisos VI, XII 
e XIII, ambos do Regimento Interno, retire-se 
dos registros taquigráficos da Sessão Ordiná-
ria de 14 de outubro de 2009 o trecho iniciado 
com a seguinte manifestação do Sr. Deputado 
Laerte Bessa: “Pare de jogar para a plateia, 
Rodrigo Rollemberg”; e concluído com “Não 
está falando a verdade. Fale o correto. Não 
jogue para a platéia, não”, do mesmo parla-
mentar, constante após o pronunciamento do 
Sr. Deputado Rodrigo Rollemberg, iniciado às 
19h34min. Oficie-se. Publique-se.

Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
N° 530, DE 2009 

(Do Supremo Tribunal Federal)

Acrescenta o § 7° ao art. 20 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 
que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

Despacho: As Comissões de Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O art. 20 da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 7°:

“Art.20.  .................................................
 ..............................................................
§ 7º No âmbito do Poder Judiciário da 

União, os limites repartidos na forma prevista 
no § 1º deste artigo poderão ser revistos por 
ato conjunto do Supremo Tribunal Federal e 
do Conselho Nacional de Justiça, ouvidos os 
Tribunais Superiores.”

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

Brasília, de  de 2009; 188º da Independência e 
121º da República.

Justificação

O projeto de Lei Complementar ora submetido 
a apreciação Congresso Nacional visa acrescentar o 
parágrafo 7º ao artigo 20 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de fi-
nanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

A proposição, fruto de estudos realizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, tem por objetivo atribuir 
ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional 
de Justiça competência para reverem, no âmbito do 
Poder Judiciário da União os limites repartidos na for-
ma prevista no § 1º do art. 20 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Com efeito, o referido parágrafo 1º determinou que:

“Nos Poderes Legislativo e Judiciário de 
cada esfera, os limites será repartidos entre 
seu órgão de forma proporcional à média das 
despesas com pessoal, em percentual da re-
ceita corrente líquida, verificadas nos três exer-
cícios financeiros imediatamente anteriores ao 
da publicação desta Lei Complementar.”

No entanto, a distribuição interna entre os diver-
sos órgãos do Poder Judiciário da União, de acordo 
com a média das despesas dos anos 1997, 1998 e 
1999 não condiz com a atual situação vivenciada pelas 
Justiças Trabalhista e Federal, pois naquele período a 
Justiça do Trabalho tinha suas fileiras bastante com-
pletas contendo com mais de 20 Tribunais Regionais, 
sendo beneficiada com uma maior parcela, em rela-
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ção à Justiça Federal, que teve expressiva expansão 
após a LRF.

Neste contexto, com o advento do Conselho Na-
cional de Justiça, inserido na Constituição Federal de 
1988 por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, 
este órgão teve que editar a Resolução nº 5, de 16 de 
agosto de 2005, onde destacou parte do percentual 
para seu próprio funcionamento, pois se não o fizesse 
não poderia sequer entrar em funcionamento.

Em 2006 o Poder Judiciário encontrava-se im-
possibilitado de crescer, e até mesmo de garantir o 
crescimento de sua folha de pagamento, posto que 
um de seus órgãos, a Justiça Federal, estava próximo 
de atingir seu limite máximo, estabelecido na forma 
da LRF.

Com isso, não havia como implantar o Plano de 
Cargos e Salários, aprovado pelo Legislativo e San-
cionado pelo Executivo, em todos os ramos da Justi-
ça. Assim, o Conselho Nacional de Justiça editou a 
Resolução nº 26, de 5 de dezembro de 2006, para 
estabelecer novos limites de despesas com pessoal 
e encargos sociais para os órgãos do Poder Judiciá-
rio da União.

Após a norma editada, o Tribunal de Contas da 
União formulou Representação em face da possível 
irregularidade da citada Resolução, o que resultou 
no Acórdão nº 289/2008 – TCU – Plenário, no qual o 
item 9.3 recomenda ao Conselho Nacional de Justiça 
a adoção de providências cabíveis no sentido de bus-
car total compatibilidade entre a Lei de Responsabili-
dade Fiscal e a Resolução nº 26/2006, pois a solução 
adotada pelo CNJ para por fim ao problema demanda, 
ainda, adequação legal.

Cabe ressaltar, que a divisão interna dos percen-
tuais entre os diversos órgãos do Poder Judiciário foi 
feita a partir de um comando expresso contido na LRF, 
esses valores não ensejam modificação apenas por 
meio de uma Resolução. A via legislativa é a indicada 
para a efetivação das alterações pretendidas, pois a 
média das despesas com pessoal, em percentual da 
receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios 
financeiros imediatamente anteriores ao da publica-
ção da referida Lei Complementar é cálculo que não 
se coaduna com a atual realidade vivida pelos órgãos 
do Poder Judiciário.

Por outro lado fica clara a necessidade de se 
adotar providências no sentido de buscar a alteração 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, para obter a ple-
na compatibilidade entre os dois textos normativos, 
mantendo-se o limite global de 6%.

Brasília, 20 de outubro de 2009. – Ministro Gilmar 
Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 6.262, DE 2009 
(Do Sr. Regis de Oliveira)

Dispõe sobre a inclusão de noções de 
direitos do consumidor na grade curricular 
do ensino fundamental e ensino médio das 
escolas públicas e privadas de todo terri-
tório brasileiro.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
3.993/2008. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional:
Usando de suas atribuições legais DECRETA:

Artigo 1º – Fica instituída a obrigatorie-
dade da disciplina “noções sobre os direitos do 
consumidor” nas grades curriculares do ensino 
fundamental e ensino médio das escolas públi-
cas e privadas de todo território brasileiro.

§1º – O conteúdo programático deverá 
ser ministrado a partir do sexto ano do ensino 
fundamental, devendo ser respeitada a capa-
cidade de aprendizagem de cada série.

§2º – Poderão ser realizadas de forma a 
complementar as aulas, atividades extrassala 
como gincanas do estudante consumidor, gru-
pos de estudos, teatros, entre outras atividades 
que cada instituição entender conveniente.

Artigo 2º – Cabe ao Conselho Nacional 
de Educação regular e supervisionar a apli-
cação e desenvolvimento das atividades nas 
escolas.

Artigo 3º – Deverá ser realizado processo 
de capacitação para os professores e educa-
dores que lecionarão referida matéria.

Parágrafo único: O processo de capaci-
tação deverá ocorrer de forma que as aulas 
possam ter início no semestre seguinte ao da 
publicação desta lei.

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

Artigo 5º – Revogam-se as disposições 
em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por foco dar às 
crianças e aos adolescentes noções sobre os direitos 
do consumidor, de forma que quando chegar o mo-
mento de darem início aos atos de consumo possam 
fazê-los de forma consciente.

Tal iniciativa é de extrema importância, pois muitos 
consumidores são prejudicados por desconhecerem 
seus direitos, e outros mesmo os conhecendo, aca-
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bam por não exercê-los por já possuírem os vícios do 
dia-a-dia. Sendo assim, se busca com a inserção das 
noções sobre os direitos do consumidor, combater os 
dois pontos problema hoje existentes, que são a de-
sinformação e a rotina.

Neste sentido, a educação básica é o caminho 
para a construção de uma sociedade mais justa, pois 
estando os direitos do consumidor tão presentes nos 
dias atuais, devem eles ser inseridos nas grades cur-
riculares das escolas públicas e privadas de todo ter-
ritório brasileiro, de forma a fazer com que as crianças 
e os adolescentes tenham desde cedo consciência de 
seus direitos e deveres no âmbito do consumo, e pos-
sam inclusive, começar a dissipar essas informações, 
de forma a exercerem sua cidadania. 

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. –  
Deputado Regis de Oliveira.

PROJETO DE LEI Nº 6.276, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Estabelece o pagamento de Honorá-
rios aos advogados públicos.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
1.492/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica acrescido parágrafo único ao art. 23 

da Lei nº. 8.906, de 4 de julho de 1994, com a seguin-
te redação: 

“Art. 23 ..................................................
Parágrafo único. Os honorários previstos 

neste artigo são devidos aos advogados públi-
cos quando na defesa da administração direta 
e indireta da União, estados e municípios. 

Justificação

Reunião conjunta da Frente Parlamentar dos 
Advogados, que tenho a honra de presidir, com os 
dirigentes do Fórum Nacional da Advocacia Pública 
Federal (ANPPREV, SINPROPREV,ANPAF, ANAJUR, 
APBC, ANAUNI, SINPROFAZ, APAFERJ) entidade 
que congrega Advogados da União, Procuradores da 
Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procura-
dores do Banco Central, deliberou apoiar pleito das 
aludidas carreiras no sentido de que a elas sejam pa-
gos honorários advocatícios, a que fazem jus os ad-
vogados em geral.

Por entender constituir injustiça em relação aos 
advogados públicos, os quais não obstante os seus 

vínculos com o Estado, não perdem a condição de ad-
vogados, é que apresento a presente proposição.

Busca o presente Projeto sanar qualquer dúvida 
quanto a ser devido o pagamento de honorários arbi-
trados ou de sucumbência aos advogados públicos 
brasileiros quando na defesa em juízo da administração 
direta e indireta da União, estados e municípios.

A União e diversos estados e municípios se uti-
lizam do argumento de suposta lacuna legal quanto 
à obrigação do pagamento de honorários arbitrados 
e sucumbenciais aos seus advogados públicos e sim-
plesmente se locupletam de tais verbas sonegando 
aos advogados públicos direito que é inerente a sua 
própria atividade, isto é a advocacia.

Os honorários em questão são pagos pela parte 
adversa e são direito autônomo dos profissionais que 
laboraram em favor da parte vitoriosa.

Assim, é de suma importância a aprovação da 
presente emenda para que se sepulte qualquer dúvi-
da acerca do cristalino direito dos advogados públicos 
brasileiros de perceberem honorários advocatícios ar-
bitrados e de sucumbência.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
ilustres Colegas Parlamentares para a aprovação da 
presente emenda.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Marcelo Ortiz.

PROJETO DE LEI Nº 6.277, DE 2009 
(Do Sr. Fábio Faria)

Institui fundo de apoio financeiro para 
a qualificação de trabalhadores rurais de-
sempregados pelo processo de mecani-
zação das atividades agropecuárias e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
1.712/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei institui fundo para apoiar a qualificação 

de trabalhadores rurais desempregados pelo processo 
de mecanização das atividades agropecuárias, bem 
como para financiar a reconversão de suas atividades 
econômicas. 

Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de 
Apoio à Qualificação de Trabalhadores Rurais – FA-
QTR, de natureza contábil, com a finalidade de pro-
ver recursos financeiros para o desenvolvimento de 
programas de apoio à qualificação e capacitação dos 
trabalhadores rurais. 
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Parágrafo único. O FAQTR poderá destinar recur-
sos financeiros para a concessão de crédito aos tra-
balhadores qualificados, para atender a suas necessi-
dades financeiras em empreendimentos de atividades 
produtivas de pequeno porte, na forma prevista na Lei 
nº 11.110, de 25 de abril de 2005. 

São beneficiários dos programas apoiados pelo 
FAQTR os trabalhadores rurais residentes em regiões 
que apresentam altos índices de desemprego cau-
sados pelo avanço da mecanização das atividades 
agropecuárias.

A execução dos programas apoiados pelo FAQTR 
poderá ser delegada, mediante convênios, contratos 
ou outras formas de acordo, a entidades públicas ou 
privadas, na forma que dispuser o Regulamento e de 
acordo com as decisões do Conselho Gestor.

Constituem recursos do FAQTR: 

I – as receitas resultantes da cobrança da 
contribuição de que trata o art. 7º desta Lei;

II – os recursos da União, dos Estados e 
Municípios direcionados para a finalidade;

III – as doações, auxílios e subvenções 
de pessoas físicas ou jurídicas públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais;

IV – o resultado da aplicação financeira 
de seus recursos;

V – outras receitas.
Parágrafo único. O saldo apurado em 

cada exercício financeiro será transferido para 
o exercício seguinte, a crédito do FAQTR.

O FAQTR será administrado por um Conselho 
Gestor, de composição majoritária de representantes 
do Poder Executivo Federal, que contará, entre seus 
membros, além de outros que o Regulamento prever, 
com um representante da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e um repre-
sentante da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA; 

§ 1º Os membros do Conselho Gestor serão no-
meados pela autoridade designada na regulamenta-
ção desta Lei.

§ 2º A regulamentação desta Lei estabelecerá a 
vinculação ministerial, o regimento interno e as formas 
de atuação do Conselho Gestor, bem como os critérios 
a utilizar para escolha das regiões de atuação dos pro-
gramas e para destinação dos recursos financeiros, os 
procedimentos para análise de projetos e de escolha 
de instituições parceiras, assegurada a publicidade de 
seus atos e decisões. 

Fica instituída, para aporte exclusivo ao FAQTR, 
contribuição de intervenção no domínio econômico 
sobre a comercialização de tratores, máquinas e im-

plementos agrícolas, denominada CIDE-Máquinas 
Agrícolas.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, in-
cluem-se na categoria de produtos a que se refere o 
caput, aqueles classificados nos códigos 84.32, 84.33, 
84.34, 84.36, 84.37 e 84.38, da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), 
excetuando-se os equipamentos de irrigação. 

Art. 8º São contribuintes da CIDE-Máquinas Agrí-
colas as pessoas jurídicas que produzem tratores, 
máquinas e implementos agrícolas, como descritos 
no parágrafo único do artigo 7º desta Lei. 

Art. 9º A CIDE-Máquinas Agrícolas tem como 
fato gerador as operações de comercialização no mer-
cado interno das máquinas e equipamentos referidos 
no art. 7º, realizadas pelos contribuintes referidos no 
art. 8º desta Lei.

Art. 10. A CIDE-Máquinas Agrícolas terá alíquo-
ta de 1% (um por cento), a ser aplicada sobre o valor 
final de comercialização dos equipamentos referidos 
no art. 7º, excluído o valor do Imposto sobre Produtos 
Industrializados.

Parágrafo único. A CIDE-Máquinas Agrícolas 
devida na comercialização integra a receita bruta do 
vendedor.

Art. 11. A CIDE-Máquinas Agrícolas deverá ser 
apurada mensalmente e será paga até o último dia 
útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador.

Art. 12. O produto da arrecadação da CIDE-Máqui-
nas Agrícolas será destinado, na forma da lei orçamen-
tária, ao Fundo de Apoio à Qualificação de Trabalhado-
res Rurais – FAQTR referido no art. 2º desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vin-
te) dias após a data de sua publicação.

Justificação

É inegável que o processo de mecanização das 
atividades agropecuárias traz, a par dos benefícios 
econômicos inerentes à melhoria da produtividade do 
trabalho e ao aprimoramento dos processos de ges-
tão, grande prejuízo social, decorrente da elevação 
dos índices de desemprego, em especial dos traba-
lhadores menos qualificados. Este é um fenômeno 
ocorrente em todos os países e em todas as regiões 
em que se observou a modernização das atividades 
agropecuárias, com intensificação de capital na explo-
ração das terras.

Evidentemente, não somente é inexorável o avan-
ço da mecanização – seja pela intensificação do uso 
de capital e tecnologia na agricultura moderna, seja 
pelos benefícios econômicos e de elevação da pro-
dutividade que representa – como desejável, pelo 
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que representa de maior intensificação da atividade 
econômica, não somente no âmbito das propriedades 
agrícolas, como a jusante e a montante de sua portei-
ras. O agronegócio, como setor dinâmico da economia 
assume reconhecida relevância na sociedade brasilei-
ra, nos dias de hoje.

Todavia, não é possível fecharem-se os olhos 
para uma realidade inelutável: na mesma medida em 
que avança a mecanização, despedem-se trabalhado-
res, reduz-se a oferta de empregos, amplia-se, conse-
quentemente, a concentração de renda. E o segmento 
mais atingido por tal situação é, sem dúvida, aquele 
representado pelos trabalhadores de menor qualifica-
ção profissional, os trabalhadores braçais, muitos ainda 
analfabetos ou analfabetos funcionais, que se contam 
aos milhares, principalmente nas regiões que apresen-
tam dinamismo no agronegócio moderno. Assim, ao se 
aprimorar e tornar mais eficiente um setor econômico 
cria-se um problema social que atinge o meio rural e 
as pequenas cidades do interior.

Cabe à adequada política pública equacionar tal 
situação. Deve-se compensar o segmento pelas agru-
ras que o atingem e fazer com que o Estado cumpra 
sua parte, permitindo a esses cidadãos desenvolver 
outras atividades, como trabalhadores assalariados 
ou como pequenos empreendedores. Tal solução so-
mente se pode efetivar pela elevação de seu nível de 
capacitação profissional, o que permitirá a esses tra-
balhadores ter novas oportunidades no mercado de 
trabalho e na sociedade.

E nada mais justo que a fonte financeira de tal 
solução provenha do setor causador da situação: o 
setor de mecanização da agricultura. Pois que, pela 
introdução das máquinas no setor produtivo causa-se 
o desemprego. Lógico será, então, que a indústria de 
máquinas e os agricultores que as adquirem, contri-
buam para mitigar o problema social criado e para dar 
novas alternativas de atividade econômica aos traba-
lhadores afetados.

Essa é a proposta contida neste Projeto de Lei. 
Cria-se um Fundo, abastecido com recursos provenien-
tes da comercialização de máquinas agrícolas e, com 
os recursos arrecadados financiam-se programas de 
capacitação e qualificação dos trabalhadores e con-
cedem-se créditos para que eles criem seus próprios 
empreendimentos.

Julgamos adequado excluir os equipamentos de 
irrigação da lista de itens sujeitos à contribuição finan-
ceira por entender que esses, ao invés de contribuir 
para o desemprego, são fatores de elevação do nível 
de emprego no meio rural.

Presumimos que o Conselho Gestor venha a optar 
por executar as atividades de capacitação por convê-

nios com entidades como o SENAR, as EMATER, as 
Secretarias de Trabalho e Emprego e organizações não 
governamentais capacitadas. Julgamos mais adequado, 
no entanto, remeter à regulamentação da lei os aspec-
tos operacionais e de conformação da política, para o 
que prevemos que o Conselho Gestor possa traçar as 
linhas mais adequadas e de modo mais flexível, ado-
tando critérios técnicos não detalháveis na lei. 

Peço, portanto, o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Fábio Faria, PMN/RN.

PROJETO DE LEI Nº 6.281, DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

SUG Nº 142/2009

Altera a redação do art. 9º da Lei nº 
10.684, de 30 de maio de 2003, estabelecen-
do prazo para a suspensão da pretensão 
punitiva do Estado de, no máximo, cinco 
anos, entre outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio;  
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
e Constituição e justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei n.º 10.684, de 30 de maio 

de 2003, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 9º É suspensa a pretensão puniti-
va do Estado, referente aos crimes previstos 
nos artigos 1º e 2º da Lei n.º 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990 e nos artigos 168A e 337A 
do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), durante o período 
em que a pessoa jurídica relacionada com o 
agente dos aludidos crimes estiver incluída 
no regime de parcelamento, suspensão essa 
cujo prazo não poderá ser superior a cinco 
anos. (NR) 

 ............................................................  .
§ 2º Reduz-se pela metade a pena dos 

crimes referidos neste artigo quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos e contribuições sociais, inclusive aces-
sórios, desde que feito pagamento total antes 
do trânsito em julgado da sentença. (NR)

§ 3º A suspensão será comunicada ao 
Ministério Público e homologada judicialmen-
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te, nos moldes do art. 89 da Lei n.º 9.099, de 
26 de setembro de 1995, após o oferecimento 
da denúncia criminal. (AC )

§ 4º Este benefício poderá ser concedido 
apenas uma vez a cada cinco anos. (AC)

§ 5º O agente fazendário que não co-
municar ao Ministério Público, em até 30 dias, 
acerca de eventual suspeita de crime tributário 
ou previdenciário de que tiver ciência responde-
rá por crime de prevaricação, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e administrativa. (AC)” 

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

 
Justificação

Esta proposta visa dar um tratamento mais ade-
quado aos crimes tributários, pois há casos de parce-
lamentos de dezenas de anos e isso acaba impedindo 
a sanção penal.

E como o direito penal estende-se aos Estados 
e Municípios, aumenta consequentemente o leque de 
eventuais desvios, até porque normalmente não tem 
havido controle social ou judicial apropriado sobre acor-
dos que são por vezes estabelecidos sigilosamente e 
em condições obscuras.

A limitação do benefício a uma vez a cada cinco 
anos busca evitar que fraudadores contumazes dele 
se beneficiem reiteradamente, sem limite temporal, 
estimulando a prática criminosa. 

Ao quitar o débito, o infrator passa a ter o bene-
fício de redução da pena apenas pela metade, e não 
de sua extinção pura e simples, o que equivaleria, por 
exemplo, a libertar um ladrão de automóvel tão-só pelo 
fato de ele ter devolvido o bem ao proprietário, em ver-
dadeiro contra-senso. 

Ainda – daí o acréscimo do § 5º -, em se tratando 
de crime, é mister reforçar o não afastamento do Minis-
tério Público e do Judiciário com relação ao controle 
dos atos processuais, tanto com vistas à definição de 
tipicidade como à eventual condenação.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.

 
SUG Nº 142, DE 2009 

(Do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul)

Sugere Projeto de Lei para alterar o 
Artigo 9º da Lei nº 10.684/03, estabelecen-
do prazo para a suspensão da pretensão 
punitiva do Estado em, no máximo, cinco 
anos.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

I – Relatório

Na Reunião Ordinária Deliberativa da Comis-
são de Legislação Participativa realizada dia 21 de 
outubro de 2009, fui designado pelo Presidente da 
Comissão, Deputado Roberto Britto, para relatar a 
Sugestão 142/2009 em substituição à Deputada Emí-
lia Fernandes.

Considerando que analisei criteriosamente, acato 
na íntegra o parecer da Relatora, conforme transcrito 
abaixo.

Trata-se de sugestão do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul (MG) – CONDESESUL, para 
modificar a Lei nº 10.684/03, que “Altera a legislação 
tributária , dispõe sobre parcelamento de débitos junto 
à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências.”

O projeto tem por objetivo modificar o art. 9º des-
sa Lei, a qual suspende a pretensão punitiva do Esta-
do, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da 
Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 
168A e 337A do Código Penal, pelo período em que a 
pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos 
crimes estiver incluída no regime de parcelamento. No 
efeito, trata-se de estabelecer que a suspensão não 
poderá ser superior a cinco anos.

Ademais, busca modificar o § 2º daquele artigo 
9º, substituindo a extinção da punibilidade nele deter-
minada pela redução da pena pela metade.

Enfim, prevê que a suspensão deve ser comunica-
da ao Ministério Público e homologada judicialmente.

É o relatório.

II – Voto do Relator Substituto

A iniciativa obedece ao disposto no art. 253, I, 
do Regimento Interno – RI da Casa. Cabe a esta Co-
missão, nos termos do art. 254, § 1º, do referido Re-
gimento pronunciar-se sobre a Sugestão.

O cerne da sugestão do ilustre Conselho visa es-
sencialmente, ao modificar o art. 9º da Lei em causa, 
estabelecer que a suspensão da pretensão punitiva do 
Estado que do artigo consta não poderá ser superior 
a cinco anos. 

A limitação temporal do benefício impede que 
sonegadores habituais dele se beneficiem por longos 
e indesejáveis períodos de tempo, em prejuízo da Na-
ção e de seu povo. 

Ademais, busca alterar o § 2º do mesmo artigo, 
substituindo a extinção da punibilidade nele prevista 
pela redução da pena pela metade, julgando sua extin-
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ção integral, no caso, um estímulo excessivo à prática 
da infração, com o que concordamos. 

Enfim, propugna deva ser tal suspensão comu-
nicada ao Ministério Público – prevendo responsabili-
dade penal do agente tributário pela comunicação – e 
homologada judicialmente, nas condições que esta-
belece, o que é de bom alvitre, até porque se trata de 
controle dos atos processuais criminais. 

Isto posto, ao ressaltar a imensa contribuição 
prestada pelo Conselho de Defesa Social de Estrela 
do Sul – CONDESESUL a esta Comissão, voto pela 
aceitação da Sugestão n.º 142/2009, na forma do 
substitutivo.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Dr. Talmir, Relator Substituto.

SUBSTITUTIVO À SUGESTÃO 142, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Altera a redação do art. 9º da Lei n.º 
10.684/03, estabelecendo prazo para a sus-
pensão da pretensão punitiva do Estado 
de, no máximo, cinco anos, entre outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei n.º 10.684, de 30 de maio 

de 2003, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 9º É suspensa a pretensão puniti-
va do Estado, referente aos crimes previstos 
nos artigos 1º e 2º da Lei n.º 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990 e nos artigos 168A e 337A 
do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), durante o período 
em que a pessoa jurídica relacionada com o 
agente dos aludidos crimes estiver incluída 
no regime de parcelamento, suspensão essa 
cujo prazo não poderá ser superior a cinco 
anos. (NR) 

 ............................................................  .
§ 2º Reduz-se pela metade a pena dos 

crimes referidos neste artigo quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos e contribuições sociais, inclusive aces-
sórios, desde que feito pagamento total antes 
do trânsito em julgado da sentença. (NR)

§ 3º A suspensão será comunicada ao 
Ministério Público e homologada judicialmen-
te, nos moldes do art. 89 da Lei n.º 9.099, de 
26 de setembro de 1995, após o oferecimento 
da denúncia criminal. (AC ) 

§ 4º Este benefício poderá ser concedido 
apenas uma vez a cada cinco anos. (AC)

§ 5º O agente fazendário que não co-
municar ao Ministério Público, em até 30 dias, 
acerca de eventual suspeita de crime tributário 
ou previdenciário de que tiver ciência responde-
rá por crime de prevaricação, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e administrativa. (AC)” 

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

Justificação

Esta proposta visa dar um tratamento mais ade-
quado aos crimes tributários, pois há casos de parce-
lamentos de dezenas de anos e isso acaba impedindo 
a sanção penal.

E como o direito penal estende-se aos Estados 
e Municípios, aumenta consequentemente o leque de 
eventuais desvios, até porque normalmente não tem 
havido controle social ou judicial apropriado sobre acor-
dos que são por vezes estabelecidos sigilosamente e 
em condições obscuras.

A limitação do benefício a uma vez a cada cinco 
anos busca evitar que fraudadores contumazes dele 
se beneficiem reiteradamente, sem limite temporal, 
estimulando a prática criminosa. 

Ao quitar o débito, o infrator passa a ter o bene-
fício de redução da pena apenas pela metade, e não 
de sua extinção pura e simples, o que equivaleria, por 
exemplo, a libertar um ladrão de automóvel tão-só pelo 
fato de ele ter devolvido o bem ao proprietário, em ver-
dadeiro contra-senso. 

Ainda – daí o acréscimo do § 5º -, em se tratando 
de crime, é mister reforçar o não afastamento do Minis-
tério Público e do Judiciário com relação ao controle 
dos atos processuais, tanto com vistas à definição de 
tipicidade como à eventual condenação.

Sala da comissão, 21de outubro de 2009. – 
Deputado Dr. Talmir, Relator Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Legislação Participativa, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
a Sugestão nº 142/2009, nos termos do Parecer do 
Relator Substituto, Deputado Dr. Talmir. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Roberto Britto – Presidente, Eliene Lima e Dr. 

Talmir – Vice-Presidentes, Emilia Fernandes, Iran Bar-
bosa, Jurandil Juarez, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos 
Setim, Luiza Erundina, Pedro Wilson, Sebastião Bala 
Rocha, Fátima Bezerra, Fernando Ferro e Nazareno 
Fonteles. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 6.282, DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

SUG Nº 139/2009

Dispõe sobre a prescrição intercorren-
te quando não houver bens penhoráveis. 

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 estabelece a prescrição intercor-

rente quando não existirem bens penhoráveis.
Art. 2º Acrescenta-se à Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, Art. 791 
A com a seguinte redação:

“Art. 791 A . Após 2 (dois) anos da decre-
tação de suspensão do processo de execução 
por não ter o devedor bens penhoráveis, iniciará 
o transcurso da prescrição intercorrente.”

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

Justificação

O tema da prescrição intercorrente tem dividido 
os teóricos do Direito acerca do processo de execução, 
notadamente no caso em que o mesmo se suspende 
por ausência de bens penhoráveis do devedor.

Nosso sistema judicial visa à pacificação dos 
conflitos sociais, assim, não se coaduna com a exis-
tência de demandas perpétuas. Para que o processo 
de execução não se eternize, gerando insegurança 
jurídica, é preciso que reste mais clara a possibilidade 
de haver prescrição intercorrente, ou seja, aquela que 
ocorre depois do início de uma ação, que tem termo 
inicial na data do ato que suspendeu o processo por 
impossibilidade de satisfação da condenação, e dura 
pelo mesmo prazo que duraria a prescrição referente 
ao tempo inicial para propositura da ação.

A proposição apresentada, embasada em su-
gestão enviada a esta Comissão pelo CONDESESUL 
– Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul, visa 
a preencher esta lacuna na legislação processual vi-
gente, protegendo tanto o credor quanto o devedor, 
e promovendo a pacificação das lides e a segurança 
jurídica das relações sociais.

Por ser medida que aperfeiçoa a lei vigente, con-
clamamos os Nobres Pares a aprovarem este Projeto.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Roberto Britto, Presidente.

SUG Nº 139, DE 2009 
(Do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul)

Sugere Projeto de Lei para acrescentar 
parágrafo único ao Artigo 791 do Código de 
Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, dispondo sobre a suspensão do 
processo de execução.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

I – Relatório

Trata-se de Sugestão do CONDESESUL – Con-
selho de Defesa Social de Estrela do Sul para que 
se modifique a redação do Art. 791 do CPC, a fim de 
acrescentar parágrafo único que disponha sobre pres-
crição intercorrente. A justificativa da sugestão é ampla 
e bem fundamentada, acompanhada de trabalho do 
Professor de Direito Processual Civil Paulo Leonardo 
Vilela Cardoso. 

A Sugestão chega a esta Comissão acompanha-
da de toda a documentação exigida.

Cabe o exame do mérito para apresentação ou 
não do correspondente Projeto de Lei.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A Sugestão busca que esta Comissão ofereça 
Projeto de Lei para criar prescrição intercorrente no 
caso de o processo de execução ficar parado por dois 
anos pela ausência de bens do devedor a executar.

A justificação aponta que grande parte da doutri-
na de Processo Civil considera que o sistema atual do 
CPC, em que a execução se eterniza caso não haja 
bens do devedor, não deve prevalecer. Isso porque a 
situação gera insegurança jurídica, uma vez que por 
nosso sistema uma demanda não pode se eternizar.

O Art. 791 do CPC, que prevê os casos de sus-
pensão da execução, dispõe que não se achando bens 
penhoráveis a execução se suspende. Alguns teóricos 
do direito defendem que nesse caso a execução se 
suspende sine die, outros argumentam que pode ser 
contada a prescrição intercorrente. Resta óbvio que há 
realmente uma lacuna da lei a preencher.

Cremos que a medida proposta tem relevância 
suficiente para merecer discussão por esta Casa e 
análise do mérito. Realmente, parece que o sistema 
não acata demandas que sejam eternas, e deva existir 
um fim ao processo que não chegue à satisfação do 
pedido em tempo razoável.

Cremos que o Parlamento deva analisar a ques-
tão, inclusive avaliando qual lapso de tempo seria o 
mais justo para equilibrar de um lado a necessária 
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satisfação do credor e de outro a justa eliminação de 
demandas que não podem ser infinitas.

Por todo o exposto, votamos pela aprovação da 
Sugestão, na forma do Projeto em anexo.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 2009. – 
Deputado Glauber Braga, Relator.

 
PROJETO DE LEI Nº , DE 2009 

(Da Comissão de Legislação Participativa)

Dispõe sobre a prescrição intercorren-
te quando não houver bens penhoráveis. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o. Esta Lei estabelece a prescrição intercor-

rente quando não existirem bens penhoráveis.
Art. 2º Acrescenta-se à Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, Art. 791 

A com a seguinte redação:

“Art. 791 A . Após 2 (dois) anos da decre-
tação de suspensão do processo de execução 
por não ter o devedor bens penhoráveis, iniciará 
o transcurso da prescrição intercorrente.”

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

 
Justificação

O tema da prescrição intercorrente tem dividido 
os teóricos do Direito acerca do processo de execução, 
notadamente no caso em que o mesmo se suspende 
por ausência de bens penhoráveis do devedor.

Nosso sistema judicial visa à pacificação dos 
conflitos sociais, assim, não se coaduna com a exis-
tência de demandas perpétuas. Para que o processo 
de execução não se eternize, gerando insegurança 
jurídica, é preciso que reste mais clara a possibilidade 
de haver prescrição intercorrente, ou seja, aquela que 
ocorre depois do início de uma ação, que tem termo 
inicial na data do ato que suspendeu o processo por 
impossibilidade de satisfação da condenação, e dura 
pelo mesmo prazo que duraria a prescrição referente 
ao tempo inicial para propositura da ação.

A proposição apresentada, embasada em su-
gestão enviada a esta Comissão pelo CONDESESUL 
– Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul, visa 
a preencher esta lacuna na legislação processual vi-
gente, protegendo tanto o credor quanto o devedor, 
e promovendo a pacificação das lides e a segurança 
jurídica das relações sociais.

Por ser medida que aperfeiçoa a lei vigente, con-
clamamos os Nobres Pares a aprovarem este Projeto.

Sala das Sessões, 1º de outubro de 2009.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Legislação Participativa, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
a Sugestão nº 139/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Glauber Braga. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Britto – Presidente, Eliene Lima e Dr. 

Talmir – Vice-Presidentes, Emilia Fernandes, Iran Bar-
bosa, Jurandil Juarez, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos 
Setim, Luiza Erundina, Pedro Wilson, Sebastião Bala 
Rocha, Fátima Bezerra, Fernando Ferro e Nazareno 
Fonteles. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Dr Talmir, Presidente – Art. 40 do RI.

 
PROJETO DE LEI Nº 6.285, DE 2009 

(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, Lei de Execução Penal, para exi-
gir exame criminológico do condenado no 
cumprimento da pena privativa de liberdade 
em regime semi-aberto e aberto.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
4.500/2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade alterar a Lei 

nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal, para exigir 
exame criminológico do condenado no cumprimento 
da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto 
e aberto.

Art. 2º O parágrafo único do art. 8º e o §1º do art. 
112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de 
Execução Penal, passam a vigorar com as seguintes 
redações:

“Art. 8º ...................................................
Parágrafo único. Ao exame de que trata 

este artigo deverá ser submetido o condenado 
ao cumprimento da pena privativa de liberdade 
em regime semi-aberto e aberto.” (NR)

Art. 112.  ................................................
 § 1o A decisão, que levará em conta 

o exame criminológico de que trata o art. 8º 
desta Lei, será sempre motivada e precedida 
de manifestação do Ministério Público e do 
defensor.” (NR)

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

Matéria publicada no jornal “O Globo”, do último 
dia 20 de outubro, chama atenção para uma questão 
da maior importância para a sociedade brasileira. O 
fato publicado é um exemplo da realidade do qual o 
legislador não pode ignorar. Falo do episódio, de reper-
cussão nacional, que envolve um promotor de justiça 
que matou sua esposa, grávida de sete meses:

“O ex-promotor Igor Ferreira da Silva, acusado e 
condenado pela morte da mulher, Patrícia Aggio Lon-
go, que estava grávida de sete meses, já poderá pedir 
progressão para o regime semiaberto após cerca de 
três anos de prisão em regime fechado. A informação é 
da procuradora de Justiça Valderez Deusdedit Abbud, 
do Ministério Público de São Paulo. Segundo ela, a so-
ciedade não vai receber bem isso se esse benefício for 
concedido. Igor foi detido nesta segunda-feira na zona 
leste de São Paulo após mais de 8 anos foragido.”

Em 2001, o promotor foi condenado a 16 anos e 
quatro meses de prisão pela morte de sua esposa e 
pelo crime de aborto sem o consentimento da gestan-
te. Além disso, dois anos depois, foi condenado a mais 
quatro anos de prisão por porte ilegal de arma:

“Julgado e condenado em foro privilegiado, o Ór-
gão Especial do Tribunal de Justiça, o ex-promotor foi 
preso na Zona Leste de São Paulo após uma denúncia 
anônima. Nesta terça-feira, ele foi transferido para a 
Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba e ten-
tará na Justiça ganhar a liberdade legalmente. O 
pai dele, o advogado Henrique Ferreira da Silva Filho, 
disse que a intenção é apelar contra a condenação.” 

Outro caso de destaque é o de Suzane Von Ri-
chthofen condenada por participar do homicídio dos 
pais, Marísia e Manfred. Ela confessou ter auxiliado o 
namorado na época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, 
Cristian – ambos também condenados. De acordo com 
a LEP, ela teria o direito à progressão de regime, me-
diante laudo de bom comportamento. 

O Ministério Público, atentando para a importân-
cia de exame criminológico para passar Suzane para 
o regime semi-aberto assim diligenciou junto à Justiça 
de São Paulo, como pode se ver da seguinte matéria 
jornalística veiculada na “Folha Online”, verbis:

“A Promotoria da VEC (Vara de Execu-
ções Criminais) de Taubaté (140 km de São 
Paulo) protocola na tarde desta segunda-feira 
um pedido à Justiça para que Suzane von Ri-
chthofen, condenada a 38 anos de prisão em 
regime fechado, seja submetida a um exame 
criminológico para saber se ela tem condições 
de deixar já a prisão.

O exame criminológico é feito por uma 
junta, geralmente composta de psiquiatra, psi-
cólogo e assistente social. Suzane foi conde-
nada em 2002 por participar da morte dos 
pais em 2002. 

O pedido do exame faz parte do pro-
cesso que analisa a progressão de pena de 
Suzane, que está na penitenciária de Tremem-
bé (a 147 km de São Paulo), para o regime 
semiaberto --quando o preso tem direito de 
cumprir pena em instituição agrícola, indus-
trial ou similar. (...)

Os requisitos legais para a presa pas-
sar o restante da pena em estabelecimento 
de regime semiaberto são o cumprimento de 
um sexto da pena e um atestado de bom com-
portamento emitido pelo diretor do presídio. O 
atestado foi expedido pela direção da peniten-
ciária em que Suzane está.”

Na hipótese, a Justiça não concedeu o benefício 
porque teve elementos a partir do exame criminológi-
co requerido pelo Ministério Público. Mas poderíamos 
enumerar inúmeros casos em que a concessão da 
progressão, sem a devida cautela, quanto à condição 
psicológica do condenado, acabou em tragédia.

O que queremos é que o exame seja uma má-
xima legal para a concessão, não só da progressão 
do regime fechado para o semi-aberto, mas também 
do semi-aberto para o aberto, e que o exame crimi-
nológico seja considerado na decisão do juiz que, ao 
assim proceder, o fará mediante manifestação prévia 
do Ministério Público e do defensor, que terão a opor-
tunidade processual de promoção de suas devidas 
ponderações.

Acreditando estar contribuindo para o aperfeiçoa-
mento da legislação penal brasileira, peço o apoio dos 
Pares para mais esta importante iniciativa legislativa.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Mar-
celo Itagiba, Deputado Federal/PSDB-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.287, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, para regular o registro de contrato de 
transferência de tecnologia. 

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 211 da Lei n° 9.279, 

de 14 de maio de 1996, para regular o registro de 
contrato de transferência de tecnologia e de contrato 
de franquia e similares pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial – INPI.

Art. 2° O art. 211 da Lei n° 9.279, de 14 de maio 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211. O INPI fará o registro e as res-
pectivas averbações dos contratos de licença 
de patente ou de uso de marca, de transfe-
rência de tecnologia, de franquia e similares, 
que impliquem transferência de tecnologia, 
para que produzam efeitos em relação a ter-
ceiros.

§ 1° A análise do INPI para o registro dos 
contratos referidos no “caput” restringir-se-á à 
situação da patente e marca licenciadas, e às 
informações pactuadas quanto à remuneração 
ao cedente da tecnologia.

§ 2° O INPI efetuará o registro no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de apre-
sentação do pedido.

§ 3° O INPI informará os termos do re-
gistro à Secretaria da Receita do Brasil e ao 
Banco Central do Brasil.” (NR) 

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

Justificação

Os contratos de transferência de tecnologia que 
envolviam remessa de “royalties” para o exterior eram 
registrados, até 1964, na Superintendência da Moeda 
e do Crédito. A partir de então, até dezembro de 1970, 
os contratos passaram a ser registrados no Banco 
Central do Brasil, que absorveu as funções e quadros 
daquela superintendência. A Lei n° 5.648, de 11 de de-
zembro de 1970, que criou o INPI, investiu a autarquia 
de poderes para registrar aqueles contratos, conforme 
dispunha o parágrafo único do art. 2°:

“Art. 2° O Instituto tem por finalidade prin-
cipal executar, no âmbito nacional, as normas 
que regulam a propriedade industrial, tendo 
em vista sua função social, econômica, jurí-
dica e técnica:

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe forem cometidas, o Insti-
tuto adotará, com vistas ao desenvolvimento 
econômico do País, medidas capazes de ace-
lerar e regular a transferência de tecnologia 
e estabelecer melhores condições de nego-
ciação e utilização de patentes, cabendo-lhe 

ainda pronunciar-se quanto à conveniência 
de assinatura, ratificação ou denúncia de con-
venções, tratados, convênios e acordos sobre 
propriedade industrial.”

Este artigo teve sua redação alterada 
pelo art. 240 da Lei n° 9.279, de 14 de maio 
de 1996, que “regula direitos e obrigações re-
lativos à propriedade industrial”:

“Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 
de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte 
redação:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal 
executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em 
vista a sua função social, econômica, jurídica 
e técnica, bem como pronunciar-se quanto à 
conveniência de assinatura, ratificação e de-
núncia de convenções, tratados, convênios e 
acordos sobre propriedade industrial.”

A nova redação do art. 2° da Lei n° 5.648/70 re-
tira, claramente, as atribuições do INPI de adotar me-
didas no sentido de acelerar e regular a transferência 
de tecnologia. Não lhe cabe mais intrometer-se, como 
no passado, nos contratos celebrados livremente entre 
agentes econômicos. Esta é a opinião de advogados 
especializados na matéria, com a qual concordamos.

Assim sendo, apresentamos o presente projeto de 
lei para alterar a redação do art. 211 da lei da proteção 
Industrial, afim de que fiquem explicitados no dispositi-
vo os contratos que deverão ser registrados. Julgamos 
conveniente limitar a atuação do INPI ao registro e às 
averbações subsequentes no § 1°, cuja redação se ba-
seia na do Ato Normativo n° 120, de 1997, da própria 
autarquia, já revogado. O § 2° estabelece o prazo para 
a efetivação do registro, que é o mesmo determinado 
no atual parágrafo único do artigo em questão. O § 3° 
determina que os termos do registro serão informados 
à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central, que 
são os entes envolvidos nos aspectos tributários e de 
controle de remessas de recursos ao exterior, no caso 
de pagamento de “royalties”. 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 6.291, DE 2009 
(Do Sr. William Woo)

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986, que “Dispõe sobre o Código 
Brasileiro de Aeronáutica”, para enquadrar 
a prancha de surf entre os itens da franquia 
de bagagem.
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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 Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 234-A à Lei nº 

7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “Dispõe sobre 
o Código Brasileiro de Aeronáutica”, para enquadrar a 
prancha de surf entre os itens da franquia de bagagem.

Art. 2º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 234-A:

“Art. 234-A. A franquia de bagagem po-
derá ser utilizada para o despacho de mate-
riais desportivos, inclusive prancha de surf, na 
forma do regulamento.

Parágrafo Único. A cobrança pelo transporte de 
materiais desportivos acima do limite estabelecido para 
franquia, será feita com base no peso.”

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

Justificação

Os praticantes de surf que costumam viajar com 
suas pranchas já sabem: na hora do check-in, quase 
sempre o surfista é obrigado a pagar separadamente 
pelo embarque de suas pranchas, uma vez que elas são 
consideradas bagagem especial. Algumas companhias 
cobram por prancha, outras por peso, e outras ainda 
estabelecem um preço fixo por volume de pranchas. 
De qualquer maneira, ficou praticamente impossível 
embarcar sem pagar nada. 

Depoimentos de alguns surfistas profissionais 
dão conta de que as companhias aéreas têm cobrado 
valores abusivos pelo transporte desse tipo de baga-
gem. Numa recente viagem ao Taiti, por exemplo, um 
surfista teve que pagar nada menos do que 1.100 dó-
lares para embarcar sete pranchas. Outro pagou 1.800 
dólares para levar 12 pranchas.

Revoltado com as cobranças abusivas, alguns 
praticantes do surf procuraram a Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), que considerou a cobrança ilegal. 
De acordo com a ANAC a legislação estabelece que, 
em vôos domésticos, a franquia de bagagem por pas-
sageiro é de 23 quilos, sendo possível o cliente levar 
qualquer item dentro destra franquia, exceto animais 
vivos. O mesmo vale para viagens internacionais, só 
que nesse caso o limite é de 32 quilos.

De fato, o Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 
7.565, de 19 de dezembro de 1986, não define em seu 
texto a abrangência da franquia de bagagem. Essa de-
finição é dada pelo art. 37 da portaria nº 676/GC-5, de 

13 de novembro de 2000, do Departamento de Aviação 
Civil – DAC, alterado pela Portaria Nº 689/GC-5, de 22 de 
Junho de 2005, que estabelece as seguintes franquias 
para o passageiro embarcado em vôo doméstico: 30kg 
de bagagem, para a primeira classe, e 23kg para a clas-
se econômica, em aeronaves com mais de 31 assentos; 
18kg de bagagem para aeronaves de 21 a 30 assentos; 
e 10kg para aeronaves com até 20 assentos. 

Entretanto, qualquer objeto de uso pessoal do pas-
sageiro, inclusive material esportivo que não se enquadre 
dentro das especificações de tamanho estabelecidas 
pela International Air Transport Association – IATA, é 
considerado “bagagem especial” pelas empresas aére-
as nacionais, fora, portanto, da franquia. É o caso das 
pranchas de surf, que são taxadas como tal. 

Para acabar com a interpretação equivocada por 
parte das empresas aéreas, faz-se necessário, em 
nosso entender, a alteração do Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para deixar claro que os materiais espor-
tivos, inclusive prancha de surf, devem ser vistos como 
bagagem normal e não especial, como vêm sendo até 
o momento tratados.

Portanto, o que queremos com este projeto de 
lei é garantir que os praticantes do surf e demais mo-
dalidades desportivas possam continuar a praticar o 
esporte sem ter que se submeter a cobranças abusivas 
por parte das empresas aéreas.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos no-
bres Colegas Parlamentares para a aprovação deste 
projeto de lei.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado William Woo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.985, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.491/2009 
MSC Nº 635/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Mensagem de Esperança a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de São Paulo, 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 842, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a 
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Associação Mensagem de Esperança a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1491, DE 2009 
(Mensagem nº 635, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 842, 
de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Mensagem de Esperança a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação Mensagem de Esperança a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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 Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Mensagem de Esperança 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, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Henrique Lustosa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Mensagem de Esperança a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 842, de 17 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Mensagem de Esperança a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado 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 
1.491/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.986, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.518/2009 
MSC Nº 636/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Trabalho e Cidadania do 
Município de Maxaranguape a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Maxaranguape, Estado do 
Rio Grande do Norte.

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 

1112, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Trabalho e Cidadania do Município 
de Maxaranguape a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Maxaranguape, Estado 
do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.518, DE 2009 
(Mensagem nº 636, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1112, 
de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária Trabalho e Cidada-
nia do Município de Maxaranguape a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Maxaranguape, 
Estado do Rio Grande do Norte.

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 Comunitária Trabalho e Cidadania 
do Município de Maxaranguape 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 da Relatora

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Trabalho e Cidadania do 
Município de Maxaranguape 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, 14 de outubro de 2009.  – 
Deputada Cida Diogo, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Trabalho e Cidadania do 
Município de Maxaranguape a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Maxaranguape, Estado do 
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1112, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Trabalho e Cidadania do Município 
de Maxaranguape a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Maxaranguape, Estado 
do Rio Grande do Norte.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Relatora.

 
III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Cida Diogo, à TVR nº 1.518/2009, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.987, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
 Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.523/2009 
MSC Nº 636/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária A Voz de Penedo a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Penedo, Es-
tado da Alagoas.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1169, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária A Voz de Penedo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Penedo, Estado da Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.523, DE 2009 
(Mensagem nº 636, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
1169, de 30 de dezembro de 2008, que au-
toriza a Associação Comunitária A Voz de 
Penedo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Penedo, Estado da Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária A Voz de Penedo 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. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária A Voz de Penedo 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-
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mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Depu-
tado Dr. Adilson Soares, Relator.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária A Voz de Penedo a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Penedo, Es-
tado da Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1169, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária A Voz de Penedo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Penedo, Estado da Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Depu-
tado Dr. Adilson Soares, 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 Dr. Adilson Soares, à TVR nº 1.523/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.988, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.524/2009 
MSC Nº 636/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Gentilen-
se – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Gentil, 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 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1180, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Gentilen-
se – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Gentil, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1524, DE 2009 
(Mensagem nº 636, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1180, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão 
Gentilense – ASCARGE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Gentil, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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 Comunitária de Radiodifusão Gentilen-
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se – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, 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 Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária de Radiodifusão Gentilense 
– ASCARGE atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica 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, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Gentilen-
se – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Gentil, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1180, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Gentilen-
se – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Gentil, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Eunício Oliveira, à TVR nº 1.524/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.989, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.530/2009 
MSC Nº 637/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Aparecida 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Urucará, 
Estado do Amazonas.

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 916, de 22 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação dos Moradores do Bairro da Aparecida a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Urucará, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.
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TVR Nº 1.530, DE 2009 
(Mensagem nº 637, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 916, 
de 22 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação dos Moradores do Bairro da 
Aparecida a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Urucará, Estado do Amazonas.

 
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 dos Moradores do Bairro da Aparecida 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 execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação dos Moradores do Bairro da Apare-
cida atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu outorga para executar serviço de radiodifu-
são 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 De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Henrique Lustosa, Relator.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Aparecida 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Urucará, 
Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 916, de 22 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação dos Moradores do Bairro da Aparecida a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Urucará, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado 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 
1.530/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.990, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº1.551/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção “Josefa de Medeiros Lira” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Cruzeta, Estado do 
Rio Grande do Norte.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.106, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação “Josefa de Medeiros Lira” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.551, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.106, de 23 de dezembro de 2008, que au-
toriza a Associação “Josefa de Medeiros 
Lira” a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte.

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 Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação “Josefa de Medeiros Lira” 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. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação “Josefa de Medeiros Lira” atendeu aos re-
quisitos 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, 8 de outubro de 2009. – Depu-
tado Edigar Mão Branca, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção “Josefa de Medeiros Lira” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Cruzeta, Estado do 
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.106, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação “Josefa de Medeiros Lira” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Depu-
tado Edigar Mão Branca, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
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da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Edigar Mão Branca, à TVR nº 
1.551/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.991, DE 2009 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 

 Comunicação e Informática) 
TVR Nº 1.552/2009 
MSC Nº 733/2009

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.107, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária de Boa Vista do Incra – ICB-
VI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Boa Vista do Incra, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.552, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1.107, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária de Boa 
Vista do Incra – ICBVI a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Boa Vista do Incra, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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 Comunitária de Boa Vista do Incra – ICB-
VI 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. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária de Boa Vista do Incra – ICBVI 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu 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, 5 de outubro de 2009. – 
Deputado Eleuses Paiva, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Boa Vista do Incra – 
ICBVI a executar, pelo prazo de dez anos, 
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sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Boa Vista do Incra, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.107, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária de Boa Vista do Incra – ICB-
VI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Boa Vista do Incra, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2009. – De-
putado Eleuses Paiva, 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 Eleuses Paiva, à TVR nº 1.552/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – De-
putada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.992, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.743/2009 
MSC Nº 730/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Imprensa FM de Vargem Grande 
do Sul Ltda para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Roseira, 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 

384, de 18 de junho de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Imprensa FM de Vargem Grande do Sul Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Roseira, Estado 
de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.743, DE 2009 
(Mensagem nº 730, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
384, de 18 de junho de 2009, que outorga 
permissão à Rádio Imprensa FM de Vargem 
Grande do Sul Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Roseira, 
Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à Rádio Imprensa FM de Vargem Grande do 
Sul Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Rádio Imprensa FM de Vargem Grande do Sul 
Ltda atendeu aos requisitos da legislação específica 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Sandes Júnior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Imprensa FM de Vargem Grande 
do Sul Ltda para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Roseira, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

384, de 18 de junho de 2009, que outorga permissão 
à Rádio Imprensa FM de Vargem Grande do Sul Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Roseira, Estado 
de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Sandes Júnior, 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 Sandes Júnior, à TVR nº 1.743/2009, nos 

termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre-
senta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.993, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.610/2009 
MSC Nº 726/2009

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas.

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 do Decreto 

de 12 de junho de 2009, que renova, a partir de 3 de 
agosto de 2000, a concessão outorgada à Rádio TV 
do Amazonas Ltda, para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.610, DE 2009 
(Mensagem nº 726, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 12 
de junho de 2009, que renova a concessão 
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da Rádio TV do Amazonas Ltda para explo-
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas.

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 apreciação do Congresso Nacional, o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio TV do Ama-
zonas Ltda para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens.

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 renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifi-
cações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 
1996. O Poder Executivo informa que a documenta-
ção para o processo de renovação apresentada pela 
Rádio TV do Amazonas Ltda, executante de serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, encontra-se de 
acordo com a prática legal e documental atinente ao 
processo renovatório, com base nos documentos jun-
tados aos autos.

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 Re-
comendação nº 1, 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, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de de 12 de junho de 2009, que renova, a partir de 3 
de agosto de 2000, a concessão outorgada à Rádio 
TV do Amazonas Ltda, para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Ma-
naus, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Eunício Oliveira, à TVR nº 1.610/2009, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.994, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.604/2009 
MSC Nº 726/2009

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Empresa Pioneira de Televisão 
S.A para explorar serviço de radiodifusão 
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de sons e imagens, no Município de São 
Carlos, 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 do Decreto 

de 10 de junho de 2009, que renova, a partir de 14 de 
setembro de 2003, a concessão outorgada à Empresa 
Pioneira de Televisão S.A, para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de São 
Carlos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1604, DE 2009 
(Mensagem nº 726, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 
de junho de 2009, que renova a concessão 
da Empresa Pioneira de Televisão S.A para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município 
de São Carlos, 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 apreciação do Congresso Nacional, o ato que 
renova a concessão outorgada à Empresa Pioneira de 
Televisão S.A para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens.

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 renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifi-
cações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 
1996. O Poder Executivo informa que a documentação 
para o processo de renovação apresentada pela Em-
presa Pioneira de Televisão S.A, executante de ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório, com base nos documentos 
juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a 
documentação prevista no item “f” , inciso I, art. 2º 
do Ato Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no 
que se refere ao extrato de tramitação do processo 
no Ministério das Comunicações e na Presidência da 
República. Em atendimento ao disposto no item 5 da 
Recomendação nº 1, de 2007, desta Comissão, infor-
mamos que a data de renovação da outorga expirou 
em 14 de setembro de 2003. Informamos ainda que o 
processo foi remetido pelo Ministério das Comunica-
ções à Presidência da República em 24 de novembro 
de 2008, que, por sua vez, o encaminhou ao Congres-
so Nacional em 04 de setembro de 2009.

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 Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Sandes Júnior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Empresa Pioneira de Televisão 
S.A para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de São 
Carlos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 10 de junho de 2009, que renova, a partir de 14 de 
setembro de 2003, a concessão outorgada à Empresa 
Pioneira de Televisão S.A, para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão de sons e imagens, no Município de São 
Carlos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Sandes Júnior, 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 Sandes Júnior, à TVR nº 1.604/2009, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre-
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 1.995, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR  Nº 1.597/2009 
MSC Nº 722/2009

Aprova o ato que declara perempta a 
concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Dourados Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical no 
Município de Dourados, Estado do Mato 
Grosso do Sul.

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 do Decreto 

de 10 de junho de 2009, que declara perempta a con-
cessão outorgada à Sociedade Rádio Dourados Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em onda tropical no Município de 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.597, DE 2009 
(Mensagem nº 722, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 
de junho de 2009, que declara perempta a 
concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Dourados Ltda. para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda tropical no Município de Dou-
rados, Estado do Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 223, da Constituição 
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato que declara a perempção da concessão outorgada 
à Sociedade Rádio Dourados Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em ondas tropicais na cidade de Dourados, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

A Sociedade Rádio Dourados Ltda., por inter-
médio do Decreto nº 77.602, de 12 de maio de 1976, 
recebeu a outorga para o mencionado serviço, a qual 
foi renovada pela última vez pelo período de 19 de ju-
nho de 1996 a 18 de junho de 2006 por Decreto de 26 
de novembro de 2001.

A referida emissora não apresentou o pedido de 
renovação da outorga, conforme prevê o 112 do Decre-
to 52.795, de 1963, mesmo que fora do prazo e após 
solicitação do Ministério das Comunicações. 

Esta situação fez com que o Ministério das Co-
municações não tivesse outra alternativa que não de-
clarar a perempção da outorga. 

Atendendo ao disposto no art. 223 da Constitui-
ção, 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, do art. 32 
do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

Entendemos correta a aplicação ao caso do art. 
67 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que as-
sim dispõe:

“Art. 67. A perempção da concessão ou 
autorização será declarada pelo Presidente da 
República, precedendo parecer do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, se a conces-
sionária ou permissionária decair do direito à 
renovação.

Parágrafo único. O direito a renovação 
decorre do cumprimento pela empresa, de 
seu contrato de concessão ou permissão, 
das exigências legais e regulamentares, bem 
como das finalidades educacionais, culturais 
e morais a que se obrigou, e de persistirem a 
possibilidade técnica e o interesse público em 
sua existência.”

A Sociedade Rádio Dourados Ltda. não mostrou 
qualquer interesse em renovar a concessão, motivo pelo 
qual concordamos com a declaração de perempção.

Por estes motivos somos pela homologação do 
ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2009. – 
Deputado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que declara peremta a 
concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Dourados Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical no 
Município de Dourados, Estado do Mato 
Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 10 de junho de 2009, que declara perempta a con-
cessão outorgada à Sociedade Rádio Dourados Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical no Município de 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2009. – Depu-
tado Nelson Proença, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Nelson Proença, à TVR Nº nº 

1.597/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.996, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.594/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente Joaquim Cocundo a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Bezerros, Es-
tado de Pernambuco.

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 

366, de 16 de junho de 2009, que autoriza a Associação 
Beneficente Joaquim Cocundo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Bezerros, 
Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.594, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 366, 
de 16 de junho de 2009, que autoriza a As-
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sociação Beneficente Joaquim Cocundo a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Bezerros, 
Estado de Pernambuco.

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 Beneficente Joaquim Cocundo 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. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Beneficente Joaquim Cocundo 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, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Ratinho Junior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente Joaquim Cocundo a exe-

cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Bezerros, Es-
tado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

366, de 16 de junho de 2009, que autoriza a Associação 
Beneficente Joaquim Cocundo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Bezerros, 
Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2009. – 
Deputado Ratinho Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Ratinho Junior, à TVR Nº nº 
1.594/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.997, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.591/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural do Bairro do 
Riacho a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Barreirinhas, Estado do Maranhão.
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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 1223, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural do Bairro do Ria-
cho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.591, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1223, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural do Bair-
ro do Riacho a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 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 e Cultural do Bairro do Ria-
cho 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. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Associa-
ção Comunitária e Cultural do Bairro do Riacho 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, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Pimenta, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural do Bairro do 
Riacho a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Barreirinhas, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1223, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural do Bairro do Ria-
cho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Pimenta, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado 
Paulo Pimenta, à TVR Nº nº 1.591/2009, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
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Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.998, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.590/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a MEAC – 
Movimento Esportivo Amador Coquense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Vitória 
do Mearim, Estado do Maranhão.

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

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.221, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a MEAC – Movimento Esportivo Amador Coquense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº Nº 1.590, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.221, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
MEAC – Movimento Esportivo Amador Co-
quense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 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 MEAC 
– Movimento Esportivo Amador Coquense 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 regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela MEAC – Movimento Esportivo Amador Coquense 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu 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, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Teixeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a MEAC – 
Movimento Esportivo Amador Coquense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Vitória 
do Mearim, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.221, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a MEAC – Movimento Esportivo Amador Coquense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Teixeira, 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 Paulo Teixeira, à TVR Nº nº 1.590/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
 Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.999, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.586/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a ACCLTP 
– Associação de Comunicação Comunitá-
ria Liberdade de Três Palmeiras/RS a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Três Palmeiras, 
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 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1206, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
ACCLTP – Associação de Comunicação Comunitária 
Liberdade de Três Palmeiras/RS a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão comunitária no Município de Três Palmei-
ras, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.586, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1206, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a ACCLTP – Associação de Comunicação 
Comunitária Liberdade de Três Palmeiras/
RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Três 
Palmeiras, Estado do Rio Grande do Sul.

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 
ACCLTP – Associação de Comunicação Comunitária 
Liberdade de Três Palmeiras/RS 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. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
ACCLTP – Associação de Comunicação Comunitária 
Liberdade de Três Palmeiras/RS atendeu aos requisi-
tos da legislação específica e recebeu outorga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.
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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 outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Teixeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a ACCLTP 
– Associação de Comunicação Comunitá-
ria Liberdade de Três Palmeiras/RS a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Três Palmeiras, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1206, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
ACCLTP – Associação de Comunicação Comunitária 
Liberdade de Três Palmeiras/RS a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Três Palmei-
ras, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Teixeira, 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 Paulo Teixeira, à TVR Nº nº 1.586/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-

vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.000, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.584/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Muritiba 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Nazaré, 
Estado da Bahia.

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 1181, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação dos Moradores do Bairro da Muritiba a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Nazaré, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.584, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1181, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação dos Moradores do Bairro da 
Muritiba a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Nazaré, Estado da Bahia.

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-
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nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso-
ciação dos Moradores do Bairro da Muritiba a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Muritiba 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, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Muritiba 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Nazaré, 
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1181, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação dos Moradores do Bairro da Muritiba a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Nazaré, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Nelson Proença, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Nelson Proença, à TVR Nº nº 
1.584/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.001, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.582/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Obra So-
cial e Cultural Santo Antônio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Caçapava, 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 

1177, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a Obra 
Social e Cultural Santo Antônio a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Caçapava, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.
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TVR Nº 1.582, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1177, 
de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Obra Social e Cultural Santo Antônio a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Caçapava, Es-
tado 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 Obra 
Social e Cultural Santo Antônio 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 regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Obra Social e Cultural Santo Antônio 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 De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Manoel Salviano, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Obra Social 
e Cultural Santo Antônio a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Caçapava, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1177, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a Obra 
Social e Cultural Santo Antônio a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Caçapava, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Manoel Salviano, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Manoel Salviano, à TVR Nº nº 
1.582/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.002, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.578/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Gregório de Souza Mororó 
– Bairro Acampamento a executar, pelo pra-



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61577 

zo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Varjota, Estado do Ceará.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.159, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Gregório de Souza Mororó 
– Bairro Acampamento a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Varjota, Estado 
do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.578, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.159, de 23 de dezembro de 2008, que au-
toriza a Associação Comunitária Gregório 
de Souza Mororó – Bairro Acampamento a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Varjota, 
Estado do Ceará.

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 Comunitária Gregório de Souza 
Mororó – Bairro Acampamento 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 regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Gregório de Souza Mo-
roró – Bairro Acampamento 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, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Gustavo Fruet, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Gregório de Souza Mororó 
– Bairro Acampamento a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Varjota, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1.159, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Gregório de Souza Mororó 
– Bairro Acampamento a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Varjota, Estado 
do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Gustavo Fruet, 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 Gustavo Fruet, à TVR Nº nº 1.578/2009, 
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nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.003, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.576/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Solidariedade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Novo Hamburgo, 
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 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1154, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Solidariedade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.576, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1154, de 23 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a Associação Comunitária 
Solidariedade a executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Novo Hamburgo, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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 Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Solidariedade 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. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária Solidariedade 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 De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Gilmar Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Solidariedade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
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nitária no Município de Novo Hamburgo, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1154, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Solidariedade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Gilmar Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Gilmar Machado, à TVR Nº nº 
1.576/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.004, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.575/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária de Eldorado dos 
Carajás a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Eldorado dos Carajás, Estado do Pará.

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 

1150, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Cultural e Comunitária de Eldorado dos Cara-
jás a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Eldorado dos Carajás, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº Nº 1.575, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
1150, de 23 de dezembro de 2008, que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária 
de Eldorado dos Carajás a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Eldorado dos Carajás, 
Estado do Pará.

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 Cultural e Comunitária de Eldo-
rado dos Carajás 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 regulada 
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pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Cultural e Comunitária de Eldorado 
dos Carajás atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica 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, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Francisco Rossi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária de Eldorado dos 
Carajás a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Eldorado dos Carajás, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1150, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Cultural e Comunitária de Eldorado dos Cara-
jás a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Eldorado dos Carajás, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2009. – 
Deputado Francisco Rossi, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Francisco Rossi, à TVR Nº nº 1.575/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 

Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.005, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.574/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural e Recreativa de 
Marapanim – ASCCREM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Marapanim, Estado 
do Pará.

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 1149, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural e Recreativa de 
Marapanim – ASCCREM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Marapanim, 
Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº Nº 1.574, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1149, 
de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural e Re-
creativa de Marapanim – ASCCREM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Marapanim, 
Estado do Pará.
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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 Comunitária Cultural e Recreati-
va de Marapanim – ASCCREM 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 regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Cultural e Recreativa de 
Marapanim – ASCCREM atendeu aos requisitos da le-
gislação 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, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural e Recreativa de 
Marapanim – ASCCREM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comuni-

tária no Município de Marapanim, Estado 
do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1149, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural e Recreativa de 
Marapanim – ASCCREM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Marapanim, 
Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Eunício Oliveira, à TVR Nº nº 1.574/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 

Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.006, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.573/2009 
MSC Nº 733/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de De-
zesseis de Novembro – RS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Dezesseis de Novembro, 
Estado do Rio Grande do Sul.
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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 

1147, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Radiodifusão de Dezesseis 
de Novembro – RS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Dezesseis de Novembro, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

TVR Nº Nº 1.573, DE 2009 
(Mensagem nº 733, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1147, 
de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Dezesseis de Novembro – RS a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Dezesseis de 
Novembro, 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 au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Dezesseis de Novembro – RS 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 regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária de Radiodifusão de De-
zesseis de Novembro – RS 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, 22 de outubrode 2009. – 
Deputado Emanuel Fernandes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de De-
zesseis de Novembro – RS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Dezesseis de Novembro, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1147, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Radiodifusão de Dezesseis 
de Novembro – RS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Dezesseis de Novembro, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Emanuel Fernandes, 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 Emanuel Fernandes, à TVR Nº nº 
1.573/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
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Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Charles Lu-
cena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses 
Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, San-
des Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, Zequinha 
Marinho, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Celso 
Russomanno, Duarte Nogueira, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, Nelson 
Meurer, Rômulo Gouveia e Takayama. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Cida Diogo, Presidente em exercício.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 211, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Roberto Pereira)

Torna obrigatória a tradução simultâ-
nea para a linguagem de deficientes auditi-
vos das sessões plenárias da Câmara dos 
Deputados transmitidas pela TV Câmara.

Despacho: Apense-se à(ao) PRC-nº 
131/2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º As sessões plenárias da Câmara dos 

Deputados serão transmitidas pela TV Câmara com 
tradução simultânea para a linguagem de deficientes 
auditivos.

Art. 2º A Mesa Diretora da Câmara dos Deputa-
dos baixará os atos complementares necessários à 
execução desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor após decor-
ridos cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

O Projeto de Resolução que levamos à consi-
deração de nossos nobres Pares pretende implantar 
nesta Casa Legislativa sistema de tradução simultâ-
nea para deficientes auditivos das sessões plenárias 
transmitidas pela TV Câmara.

Trata-se de medida que beneficiará milhões de 
portadores de deficiência auditiva em nosso País, per-
mitindo o acesso a informações sobre as discussões e 
votações do Parlamento em tempo real e aproximando 
da realidade do dia-a-dia da Câmara dos Deputados 
uma enorme parcela da sociedade hoje excluída dos 
debates.

Será também a oportunidade para dar cumpri-
mento, na Câmara dos Deputados, ao disposto no art. 
2º da Lei nº 10.436, de 24.04.2002, que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Na dicção do 
art. 2º: “Deve ser garantido, por parte do poder públi-
co em geral e empresas concessionárias de serviços 
públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como 
meio de comunicação objetiva e de utilização corrente 
das comunidades surdas do Brasil”.

Pela relevância da iniciativa, voltada ao aprimora-
mento da Instituição e ampliação do acesso do cidadão 
ao Poder Legislativo, contamos com os nobres Pares 
para o aperfeiçoamento e a aprovação do Projeto de 
Resolução ora apresentado.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Roberto Pereira.

INDICAÇÃO Nº 5.531, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Conceição do Castelo/ES

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Conceição do Castelo/ES

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.532, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Pinheiros/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
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Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-
tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Pinheiros/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.533, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Nova Venécia/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Nova Venécia/ES

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.534, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-

doras de transtornos mentais, no Município 
de Castelo/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Castelo/ES.

 Respeitosamente,
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 

Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.535, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Bom Jesus do Norte/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
 Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
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compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

 Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

 Sendo um direito do cidadão, é dever do esta-
do brasileiro assegurar melhorias e alternativas na 
manutenção da saúde mental, dentro de um modelo 
assistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

 Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Bom 
Jesus do Norte/ES.

Respeitosamente,
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 

Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.536, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Atílio Vivacqua/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

Sendo um direito do cidadão, é dever do estado 
brasileiro assegurar melhorias e alternativas na ma-

nutenção da saúde mental, dentro de um modelo as-
sistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

Por se tratar de assunto de extrema importân-
cia para a sociedade capixaba, e considerando que 
a intervenção precoce e acompanhamento adequa-
do favorecem as pessoas portadoras de transtornos 
mentais, julgamos necessário a criação de um Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS, com qualidade de 
tratamento e que assegure a disponibilidade de me-
dicamentos para a população do Município de Atílio 
Vivacqua/ES.

Respeitosamente,
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 

Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.537, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Saúde a cria-
ção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), para tratamento de pessoas porta-
doras de transtornos mentais, no Município 
de Apiacá/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Sabe-se que, é grande o número de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, como de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), abuso 
de álcool, episódios de violência, transtorno obsessivo-
compulsivo e que não têm acesso a um tratamento no 
estado do Espírito Santo.

Entendemos que o CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial é o principal meio de atendimento e cam-
po de trabalho nessa área, preparado para acolher e 
cuidar de pessoas com problemas mentais graves, 
estimulando a convivência familiar e social.

Sendo um direito do cidadão, é dever do estado 
brasileiro assegurar melhorias e alternativas na ma-
nutenção da saúde mental, dentro de um modelo as-
sistencial que garanta cuidados destinados a essas 
pessoas, que na sua maioria chegam a ser até alvo de 
preconceito, discriminação e exclusão social. Sabemos 
que muitos delas têm laços sociais comprometidos e 
acabam se isolando, chegando a um estágio crônico, 
tornando-as incapacitadas.

Por se tratar de assunto de extrema importância 
para a sociedade capixaba, e considerando que a in-
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tervenção precoce e acompanhamento adequado favo-
recem as pessoas portadoras de transtornos mentais, 
julgamos necessário a criação de um Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, com qualidade de tratamento e 
que assegure a disponibilidade de medicamentos para 
a população do Município de Apiacá/ES.

Respeitosamente,
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 

Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.538, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Domingos Martins/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Domingos Martins/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.539, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de uma biblioteca em “braille” no 
Município de Ecoporanga/ES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
É grande o número de alunos portadores de defi-

ciência visual existente no estado do Espírito Santo.
Entretanto, devido às diversas dificuldades encon-

tradas por esse grupo dentro da sociedade, julgamos 
necessário ajudá-los a ter o hábito de uma leitura rá-
pida e instrutiva, criando nas escolas do nosso estado 
uma biblioteca em “braille.”

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, é clara e 
determina que pessoas portadoras de deficiência visual 
e parcial devem ser integradas à sociedade, possibi-
litando-lhes acesso à informação e ao conhecimento, 
para que possam exercer sua cidadania.

Em razão da necessidade de garantir aos por-
tadores de deficiência visual suas possibilidades de 
desenvolvimento através de informação bibliográfica, 
nosso intuito é, nos termos da legislação educacional 
em vigor, sugerir a criação de uma biblioteca em “brail-
le” no Município de Ecoporanga/ES.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Capitão Assumção, PSB/ES.

INDICAÇÃO Nº 5.540, DE 2009 
(Do Sr. Maurício Rands)

Sugere ao Exmo. Sr. Ministro da Pre-
vidência Social, o efetivo cumprimento do 
disposto na Lei Federal nº 10.175 de 10 de 
janeiro de 2001, Lei de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo e cujo objeto, doação pelo 
INSS ao Município do Recife do “Parque da 
Jaqueira”, foi reiterado pelo atual Presidente 
da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 
conforme detalhamento anexo.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Ministro da Previdência Social,
Remeto abaixo resumo sintético do processo de 

doação ao Município do Recife do local onde a centenas 
de anos funciona o “Parque da Jaqueira”, patrimônio 
do povo de Pernambuco que desde 2001 conta com 
Lei Federal determinando sua Doação, até agora não 
concretizada, senão vejamos:

1. O Parque da jaqueira é patrimônio 
verde, histórico e cultural da população do 
Recife e de PE;

2. Espaço de lazer, recreação e bem es-
tar, abrange sítio histórico, como a Capela de 
Nossa Senhora da Conceição, conhecida como 
“Capelinha da Jaqueira”, do Séc 18, tombada 
pelo Patrimônio Histórico, além de jardins de 
Burle Marx e Jaqueiras centenárias;

3. A Presidência da República encami-
nhou em 1999 o PL 2281/99 autorizando a 
doação do parque da Jaqueira ao Recife, ob-
servando o interesse público nos termos deta-
lhados na Mensagem 1.939/99 e da exposição 
de motivos 126/99 do próprio Chefe Maior do 
Poder Executivo;

4. Aprovado pelo Congresso, virou Lei 
Federal 10.175, de 10 de janeiro de 2001;
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5. Em 2004, após os trâmites para doação 
do imóvel, a Procuradoria do INSS obstou a 
escrituração da doação, afirmando equivoca-
damente que ao legislador não cabe “obrigar” 
ao executivo doar bem público, “esquecendo” 
que a iniciativa foi do executivo federal;

6. Em março de 2007, quando da forma-
tura de 4.200 alunos do pró-jovem no Recife, 
o Presidente Lula reiterou a disposição do 
Governo Federal em doar o Parque da Ja-
queira ao povo do Recife, assinando termo 
de transmissão do terreno.

7. Reiterada a disposição de doar o imó-
vel, após anos de burocracia, agora com a 
expressa autorização da AGU através da 
Nota/MPS/CJ n.218/2007-AGU, concordân-
cia da Consultoria Jurídica do Ministério da 
Previdência e expressa determinação do 
Presidente da República, outro procurador 
do INSS, responsável pelo “Serviço de maté-
ria administrativa” vem em 2008 discordar da 
AGU, da Lei Federal e de dois Presidentes da 
República, suscitando o enorme valor comer-
cial do Parque histórico e a “falta de motiva-
ção” para doação.

8. O grave precedente tomou corpo e 
agora a procuradoria do INSS em Brasília, 
desconhecendo o que representa o Parque 
da Jaqueira para Pernambuco, corrobora o 
parecer e pior, recomenda que o INSS avalie 
a “conveniência de oferta pública do bem”.

Pelo exposto, solicitamos urgência na apreciação 
da Indicação supra e, observando o cristalino interesse 
público expresso de diversas formas, por várias vezes e 
por vários agentes públicos, concretize-se a doação do 
“Parque da Jaqueira” ao Povo do Recife e de Pernam-
buco, ato que engrandecerá sobremaneira a belíssima 
atuação que o INSS e o Ministério da Previdência vêm 
desempenhando no Governo do Presidente Lula. 

Abaixo transcrevo pronunciamento de minha au-
toria registrado no plenário da Câmara dos Deputados 
para maior compreensão da questão:

“Senhor Presidente, Senhoras e Senho-
res Deputados, venho hoje a esta tribuna dar 
conhecimento a este Plenário da absurda si-
tuação em que se encontra o famoso Parque 
da Jaqueira, um dos mais importantes patri-
mônios histórico-ambientais do povo de Per-
nambuco. 

O Parque fica localizado em um bairro 
residencial, e atende a toda a população do 
Recife, que têm naquele espaço um local pú-

blico de lazer, recreação e bem estar. O territó-
rio do Parque, que compreende sete hectares, 
abrange um sítio histórico, onde se encontra a 
Capela da Jaqueira e os jardins de Burle Marx, 
e a área verde, em que predominam dezenas 
de espécies de fruteiras e árvores ornamen-
tais, aí incluídas algumas das jaqueiras cen-
tenárias que ali se encontravam, e que deram 
nome ao local.

Com uma história que remonta ao início 
do século 18, a Capela foi objeto de restau-
ração do IPHAN, em 1944, tendo em vista o 
valioso patrimônio artístico e cultural que ali 
se abriga, com peças sacras e arquitetônicas 
com mais de 200 anos. Na mesma ocasião, o 
Parque foi todo reconstituído e replantado, e 
desde então faz parte do cotidiano do povo do 
Recife, que o preserva e utiliza com respeito 
e conscientização. 

Pois bem, Senhor Presidente, é esse es-
paço que pode se tornar objeto de especulação 
imobiliária, segundo entendimento de alguns 
procuradores do INSS, ex-proprietário da área 
que hoje constitui o Parque. Ex-proprietário 
desde 10 de janeiro de 2001, quando entrou 
em vigor a Lei Federal 10.175, que autorizou 
a doação do Parque da Jaqueira ao município 
de Recife. Ignorando toda a tramitação legal 
do PL 2.281/99 – encaminhado a este Con-
gresso pelo então Presidente da República, 
e fundamentado na Mensagem nº 1.939/99 
e na Exposição de Motivos 126/99 – e que, 
após promulgação e sanção, tornou-se a Lei 
acima mencionada, a Procuradoria do INSS 
resolveu impedir a escrituração do Parque, 
alegando que ao Poder Legislativo não tem 
competência para autorizar a doação.

A argumentação não procede, Senhor 
Presidente. A procuradoria do INSS finge ig-
norar que a lei que autorizou a doação foi de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo Federal, 
o respectivo interesse público minuciosamente 
apresentado e repisado, assim como os juí-
zos de oportunidade e conveniência da medi-
da. Finge ignorar que o projeto de lei passou 
por todas as etapas do processo legislativo 
no Congresso, sendo aprovado e finalmente 
sancionado pelo Presidente da República, em 
estrita obediência aos trâmites legais.

A verdade é que a discussão acerca da 
competência legal serve apenas de intróito, 
pois que na visão de tais procuradores parece-
nos interessar tão somente o valor comercial 
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do Parque da Jaqueira. A certa altura do pare-
cer, a Procuradoria do INSS chega a questio-
nar até uma suposta preferência da Prefeitura 
do Recife em caso de venda do imóvel, o que 
realmente demonstra o descaso e a irrespon-
sabilidade em relação ao legítimo interesse do 
povo pernambucano. 

E não procede também, em absoluto, o 
questionamento da permanência do interesse 
público, alegada em face da data da autoriza-
ção presidencial – 2001. É certo e evidente 
que o interesse público que fundamentou a 
iniciativa presidencial, e encontrou o devido 
respaldo no Congresso Nacional, persiste in-
tegralmente, na medida em que a área conti-
nua amplamente utilizada pela comunidade da 
capital pernambucana e continua guardando 
aspectos históricos de relevância histórica 
inquestionável, não apenas para Recife, mas 
para todo o estado de Pernambuco.

Lembre-se ainda, e finalmente, que a Ca-
pela da Jaqueira foi tombada pelo Patrimônio 
Histórico, o que, por si só, já é demonstrativo 
do elevado interesse público a justificar, ontem, 
hoje e sempre, a doação. 

Aliás, o interesse público presente em 
tal doação é tão evidente, que em março de 
2007 o próprio Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, esteve em Recife e assi-
nou em evento público termo de transmissão 
do terreno do Parque da Jaqueira à Prefeitu-
ra do Recife, calcado inclusive em parecer da 
Advocacia Geral da União e da Consultoria 
Jurídica do Ministério da Previdência, através 
da Nota/MPS/CJ n.218/2007-AGU.

É assim, Senhor Presidente, que fizemos 
questão de nos valer desta tribuna para nos ali-
nharmos ao povo de Recife contra o interesse 
puramente comercial de alguns procuradores 
do órgão, que terminaram por obstar a doação, 
apesar de haver até pareceres favoráveis da 
própria Advocacia Geral da União. É preciso 
que valores de natureza ambiental, cultural e 
histórica predominem sobre o interesse econô-
mico, pois que dizem respeito, muito de perto, 
à preservação do meio ambiente e da memória 
local, o que significa, em última instância, o 
respeito à nacionalidade, à identidade cultural 
e à qualidade de vida da população. 

Reiteramos nosso compromisso de lutar 
por essa causa, conclamando a adesão da 
bancada pernambucana da Casa, na certeza 

de que estaremos todos trabalhando pelo in-
teresse maior do povo de nosso Estado.

Muito obrigado.”

Sala das Sessões, 21outubro de 2009.– Depu-
tado Maurício Rands – PT/PE.

INDICAÇÃO Nº 5.541, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Araguari, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro 2009. – Depu-
tado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.542, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
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SAMU, no município de São João Del Rei 
no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.543, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de São Francisco de 
Sales, no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 

com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.544, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Serra do Salitre, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender inte-
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gralmente a demanda desta cidade no atendimento de 
resgate e socorro à população. A implantação do SAMU 
contribuirá para a descentralização do serviço público 
de saúde, oferecendo mais agilidade e eficácia no aten-
dimento às pessoas onde quer que elas estejam – em 
casa, na rua, no trabalho – procurando amenizar, inclu-
sive, a superlotação das emergências nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.545, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Tapira, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalidade 
prestar o socorro à população em casos de emergência, 
funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia com equipes 
de profissionais de saúde que atendem às urgências de 
natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-
obstétrica e de saúde mental da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.546, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Tupaciguara, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.547, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Tiros, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.548, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de União de Minas no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.549, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Veríssimo, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar,DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.550, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Guimarânia, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.551, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Pedro Leopoldo, 
no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.552, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Perdizes, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.553, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Pirajuba, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.554, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Planura, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.555, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Prata, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.556, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Rio Paranaíba, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.557, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Romaria, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.558, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Sacramento, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.559, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Santa Juliana, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.560, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Santa Vitória, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.561, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Santa Rosa da Serra, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.562, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de São Gotardo, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro.

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.563, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Pedrinópolis, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.564, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Nova Ponte, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.565, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Pará de Minas, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.566, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Patos de Minas, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.567, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Pratinha, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.568, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Patrocinio, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.569, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Limeira do Oeste, 
no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.570, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Lagoa Formosa, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.571, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Monte Alegre de Minas, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.572, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Monte Carmelo, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.573, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Iturama, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.574, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Itapagipe, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.575, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Iraí de Minas, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.576, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Ibiá, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.577, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Ibirité, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.578, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Indianópolis, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.579, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Ipiaçu, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.580, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Ituiutaba, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.581, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Conquista, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.582, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Cruzeiro da Fortaleza, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.583, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Delta, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.584, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Estrela do Sul, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-



61606 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.585, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Formiga, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.586, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Fronteira, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.587, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Frutal, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.588, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Gurinhatã, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.589, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Cascalho Rico, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.590, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Campina Verde, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.591, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Campos Altos, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.592, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Carneirinho, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.593, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Centralina, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.594, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Coromandel, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro 2009. – Depu-
tado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.595, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Comendador Gomes, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.596, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Conceição das Alagoas, 
no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro.

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.597, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Araxá, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

 Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.598, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Cachoeira Dourada 
no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.599, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Campo Florido, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

 Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.600, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Canápolis, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.601, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Capinópolis, no Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.602, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Carmo do Paranaíba, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-
cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

 Considerando a inegável importância desse 
programa, justifico a Indicação, aguardando o pronto 
atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.603, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Água Comprida, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.604, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Araporã, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população. 

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
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cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

 
INDICAÇÃO Nº 5.605, DE 2009 

(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, a implantação do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, no município de Arapuá, no Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.606, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
no município de Abadia dos Dourados, no 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito espe-

cial atenção de Vossa Excelência, a fim de que seja 
implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, neste município.

O SAMU é um programa que tem como finalida-
de prestar o socorro à população em casos de emer-
gência, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia 
com equipes de profissionais de saúde que atendem 
às urgências de natureza traumática, clínica, pediá-
trica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental 
da população.

 Sabemos que este serviço é de fundamental im-
portância no atendimento à saúde, pois com a prestação 
do atendimento móvel de urgência tem-se reduzido o 
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais 
e as seqüelas decorrentes da falta de socorro.

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade 
da implantação desse programa a fim de atender in-
tegralmente a demanda desta cidade no atendimento 
de resgate e socorro à população. A implantação do 
SAMU contribuirá para a descentralização do serviço 
público de saúde, oferecendo mais agilidade e eficá-
cia no atendimento às pessoas onde quer que elas 
estejam – em casa, na rua, no trabalho – procurando 
amenizar, inclusive, a superlotação das emergências 
nos hospitais. 

Considerando a inegável importância desse pro-
grama, justifico a Indicação, aguardando o pronto aten-
dimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado João Bittar, DEM-MG.

INDICAÇÃO Nº 5.607, DE 2009 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Sugere ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão a transferência do 
prédio do Departamento da Polícia Federal 
situado na rua Ubaldino do Amaral, 321, 
em Curitiba, para a Universidade Federal 
do Paraná-UFPR.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar que 
esse Ministério tome as providências necessárias 
para a transferência do prédio do Departamento da 
Polícia Federal situada na rua Ubaldino do Amaral, 
321, em Curitiba, para a Universidade Federal do 
Paraná-UFPR.

Isto porque tal prédio se encontra desocupado 
e localizado em na região onde estão situados diver-
sos prédios que atendem a Universidade Federal do 
Paraná.

Face à relevância social da presente medida 
propomos ao Poder Executivo a adoção da presente 
medida.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.

INDICAÇÃO Nº 5.608, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere, ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de liberar recursos para aquisição de um 
ônibus adaptado para o transporte escolar 
dos alunos da PESTALOZZI do município 
de Várzea Grande/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A proteção das pessoas com deficiência passou 

a integrar as normas constitucionais brasileiras apenas 
recentemente, na Constituição Federal de 1988, entre-
tanto o atendimento de crianças, jovens e adultos com 
deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas.

A PESTALOZZI foi criada com a missão de de-
senvolvimento das ações de Assistência Social atra-
vés da Educação, Saúde, Trabalho, Lazer, Esporte e 
Cultura voltados para pessoas com deficiências e/ou 
em situações de risco, de forma integrada e interins-
titucional, coerente com os mais modernos princípios 
da inclusão social e direitos humanos.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 

necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

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

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.609, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere, ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de liberar recursos para aquisição de um 
ônibus adaptado para o transporte escolar 
dos alunos da PESTALOZZI do município 
de Juína/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A proteção das pessoas com deficiência passou 

a integrar as normas constitucionais brasileiras apenas 
recentemente, na Constituição Federal de 1988, entre-
tanto o atendimento de crianças, jovens e adultos com 
deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A PESTALOZZI foi criada com a missão de de-
senvolvimento das ações de Assistência Social atra-
vés da Educação, Saúde, Trabalho, Lazer, Esporte e 
Cultura voltados para pessoas com deficiências e/ou 
em situações de risco, de forma integrada e interins-
titucional, coerente com os mais modernos princípios 
da inclusão social e direitos humanos.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
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tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

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

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.610, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de liberar recursos para aquisição de um 
ônibus adaptado para o transporte escolar 
dos alunos da PESTALOZZI do município 
de Jaciara/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A proteção das pessoas com deficiência passou 

a integrar as normas constitucionais brasileiras apenas 
recentemente, na Constituição Federal de 1988, entre-
tanto o atendimento de crianças, jovens e adultos com 
deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A PESTALOZZI foi criada com a missão de de-
senvolvimento das ações de Assistência Social atra-
vés da Educação, Saúde, Trabalho, Lazer, Esporte e 
Cultura voltados para pessoas com deficiências e/ou 
em situações de risco, de forma integrada e interins-
titucional, coerente com os mais modernos princípios 
da inclusão social e direitos humanos.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

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

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.642, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Sugere que o Presidente da República 
Federativa do Brasil conceda condecoração 
aos tripulantes do avião C-98 Caravan da 
Força Aérea Brasileira, que sofreu pane e 
fez um pouso forçado no igarapé Jacurapá, 
no oeste do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tendo em vista a destacada coragem e habilidade 

da tripulação da aeronave da Força Aérea Brasileira 
que sofreu pane e fez um pouso forçado no igarapé 
Jacurapá, no rio Ituí, afluente do Javari, no oeste do 
Amazonas, nesta última quinta-feira, dia 29 de outubro, 
vimos, por meio desta Indicação, sugerir a condeco-
ração dos militares:

1º Tenente Carlos Wagner Ottone Veiga;
2º Tenente José Ananias da Silva Pe-

reira;
1º Sargento Edmar Simões Lourença.
Suboficial Marcelo Santos Dias, home-

nagem póstuma.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 2009. – 
Deputado Fernando Gabeira.

RECURSO Nº 315, DE 2009 
(Do Sr. Eduardo Cunha e outros)

Contra parecer terminativo da Comis-
são de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei nº 6973 de 2006.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
 Os deputados abaixo assinados com base no 

art. 132, §2º, c/c com os artigos 58, §1º e 144 do RICD, 
recorrem ao Plenário contra o parecer terminativo da 
Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do 
art. 54, II do Regimento Interno, ao Projeto de Lei nº 
6973 de 2006, que “ dispõe sobre a criação de uma 
universidade federal no Município de Duque de Ca-
xias“, discutido e votado nos termos do art. 58, §2º, I 
da Constituição Federal.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61617 

 Entretanto, por tratar-se de matéria de elevado 
alcance social, pela complexidade e abrangência, deve 
ser exaustivamente analisada e debatida pela compo-
sição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Eduardo Cunha.
Proposição: REC 0315/09
Autor: EDUARDO CUNHA E OUTROS
Data de Apresentação: 28/10/2009 6:18:00 PM
Ementa: Recorre contra parecer terminativo da Co-
missão de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 
6973 de 2006.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas: 064
Não Conferem: 005
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 000
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 069

Assinaturas Confirmadas
1 – PAES LANDIM (PTB – PI)
2 – TADEU FILIPPELLI (PMDB – DF)
3 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
4 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
5 – GERALDO SIMÕES (PT – BA)
6 – FLÁVIO DINO (PCdoB – MA)
7 – PAULO PIAU (PMDB – MG)
8 – ROBERTO BRITTO (PP – BA)
9 – LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
10 – ELIENE LIMA (PP – MT)
11 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
12 – PAULO ROBERTO PEREIRA (PTB – RS)
13 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
14 – FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
15 – COLBERT MARTINS (PMDB – BA)
16 – ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
17 – LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)
18 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
19 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)
20 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
21 – PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP)
22 – WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
23 – OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI)
24 – MARCOS LIMA (PMDB – MG)
25 – GEORGE HILTON (PRB – MG)
26 – LEONARDO QUINTÃO (PMDB – MG)
27 – JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
28 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
29 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
30 – EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
31 – SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)
32 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)

33 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
34 – ENIO BACCI (PDT – RS)
35 – EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA)
36 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
37 – MANATO (PDT – ES)
38 – ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB – SC)
39 – VICENTINHO ALVES (PR – TO)
40 – RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
41 – CEZAR SILVESTRI (PPS – PR)
42 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
43 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
44 – TATICO (PTB – GO)
45 – JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
46 – EDUARDO DA FONTE (PP – PE)
47 – NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
48 – EDUARDO GOMES (PSDB – TO)
49 – JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
50 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
51 – JOÃO DADO (PDT – SP)
52 – LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
53 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
54 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
55 – EUDES XAVIER (PT – CE)
56 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
57 – DR. NECHAR (PP – SP)
58 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
59 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
60 – AELTON FREITAS (PR – MG)
61 – ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
62 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
63 – DÉCIO LIMA (PT – SC)
64 – ULDURICO PINTO (PHS – BA)

Assinaturas que Não Conferem

1 – WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
2 – MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
3 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
4 – VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB – PB)
5 – FÁBIO FARIA (PMN – RN)

REQUERIMENTO DE SESSÃO SOLENE  
Nº 4.056, DE 2009 

(Do Deputado Luiz Couto)

requer de sessão solene em homena-
gem aos 100 anos do nascimento de Dom 
Hélder Câmara.

Senhor Presidente:
Requeiro, com base no Artigo 68, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, e ouvido o Plenário, 
a realização de Sessão Solene, a fim de comemorarmos 
os 100 anos de nascimento de Dom Hélder Câmara, 
arcebispo emérito de Olinda e Recife – PE.

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2009. – Luiz 
Albuquerque Couto, Deputado Federal – PT/PB.
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Justificação

Dom Hélder Câmara, nascido em 07 de feverei-
ro de 1909, na cidade de Fortaleza – Ceará e faleceu 
em 28 de agosto de 1999, no Recife – PE, foi um bis-
po católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife – 
Pernambuco. Foi um dos fundadores da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, grande defensor dos 
direitos humanos durante o regime militar brasileiro e 
integralista. Pregava uma Igreja simples voltada para 
os pobres e a não-violência. Por sua atuação, recebeu 
diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi indica-
do quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz.

Décimo-primeiro filho de João Eduardo Torres 
Câmara Filho, maçom, jornalista, crítico teatral e funcio-
nário de uma firma comercial e da professora primária 
Adelaide Pessoa Câmara. Desde cedo manifestou sua 
vocação para o sacerdócio.

Ingressou no Seminário Diocesano de Fortale-
za em 1923. Foi ordenado padre em agosto de 1931, 
em Fortaleza aos 22 anos de idade, com autorização 
especial da Santa Sé, por não possuir a idade mínima 
exigida. No mesmo ano, fundou a Legião Cearense do 
Trabalho e em 1933, a Sindicalização Operária Feminina 
Católica, que empregava as lavadeiras, passadeiras e 
empregadas domésticas. Atuou na área da educação, 
participando de políticas governamentais do Estado do 
Ceará na área da educação pública.

Em 1936 foi para a cidade do Rio de Janeiro, 
dedicando-se a atividades apostólicas. Foi Diretor Téc-
nico do Ensino da Religião.

Foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro em 
março der 1952. Foi ordenado bispo, aos 43 anos de 
idade, em abril de 1952. Fortaleceu a nascente Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil e participou da 
criação do Conselho Episcopal Latino-Americano. Foi 
um grande promotor do colegiado dos bispos e da re-
novação da Igreja Católica, fortalecendo a dimensão 
do compromisso social.

Em 1956, fundou a Cruzada São Sebastião, com 
a finalidade de dar moradia decente aos favelados. 
Desta primeira iniciativa, outros conjuntos habitacionais 
surgiram. Em 1959, fundou o Banco da Previdência, 
cuja atuação se desenvolve no atendimento a pessoas 
que vivem em condições miseráveis. Teve participação 
ativa no Concílio Ecumênico Vaticano II, sendo um dos 
propositores e signatários do Pacto das Catacumbas, 
um documento assinado por cerca de 40 padres con-
ciliares em novembro de 1965. Este pacto teve forte 
influência na Teologia da Libertação.

Em março de 1964 foi designado para ser asce-
bispo de Olinda e Recife em Pernambuco, múnus que 
exerceu até abril de 1985. Instituiu um governo cole-
giado nesta Diocese, organizada em setores pastorais. 

Criou o Movimento Encontro de Irmãos, o Banco da 
Providência e a Comissão de Justiça e Paz daquela 
Diocese. Fortaleceu as Comunidades Eclesiais de 
Base – CEB`s.

Estabeleceu uma clara resistência ao regime 
militar. Tornou-se líder contra o autoritarismo e pelos 
direitos humanos. Pregava no Brasil e no exterior uma 
fé cristã comprometida com os anseios dos empobre-
cidos. Foi perseguido pelos militares por sua atuação 
social e política, sendo acusado de comunista. Foi-lhe 
negado o acesso aos meios de comunicação social 
durante o governo militar. Apesar disto, foi um grande 
orador, tornando-se conhecido sobretudo no exterior, 
onde divulgou amplamente suas idéias.

Em fevereiro de 2008 foi encaminhado à Congre-
gação para a causa dos Santos, no Vaticano, o pedido 
de beatificação de D. Helder, pela Comissão Nacional 
de Presbíteros (CNP), vinculada à CNBB. Recebeu 
vários títulos e prêmios, pensou e escreveu várias 
mensagens e pensamentos.

Com toda essa história de luta e de vida, quero 
convidar os meus colegas parlamentares a aprovarem 
esse Requerimento para juntos celebrarmos os cem 
anos de nascimento in memória de D. Hélder, com o 
objetivo de manter sempre viva a sua memória e a sua 
luta pela solidariedade e justiça social.

Sala das sessões, 4 de fevereiro de 2009. – Luiz 
Albuquerque Couto, Deputado Federal PT/PB.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.688 DE 2009 
(Do Sr. Flaviano Melo)

Requer o envio do PDC 981/08 ao Ple-
nário da Câmara, com fundamento no art.52, 
item III, combinado com o parágrafo 6º do 
Regimento Interno. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 52, item III, combinado 

com o parágrafo 6º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o envio 
do Projeto de Decreto Legislativo – PDC Nº 981/08 
que dispõe sobre a realização de referendo para de-
cidir sobre a mudança da hora no Estado do Acre de 
minha autoria, ao Plenário da Câmara. 

Justificação

O Projeto de Decreto Legislativo nº 981 de 2008 
que dispõe sobre a realização de referendo para de-
cidir sobre a mudança da hora no Estado do Acre, foi 
recebido na Comissão de Finanças e Tributação – CFT, 
no dia 25 de junho do corrente. 
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Dessa forma, já decorreram quarenta sessões 
para que aquela Comissão examinasse a proposição 
por mim apresentada. Além disso, foi apresentado 
REQ 5123/2009, pelo Dep. Henrique Eduardo Alves 
e outros, que “requer urgência nos termos do art. 155 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
para a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 981, de 2008.” 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado Flaviano Melo, PMDB/AC.

Prejudicado conforme art. 164, inciso I, 
do RICD, em virtude da aprovação do Reque-
rimento 5123/09. Oficie-se. Publique-se. 

Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.729, DE 2009 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Requer Voto de Louvor ao Senhor Edu-
ardo Braga, Governador do Estado do Ama-
zonas, pela participação como palestrante 
na segunda Conferência Mundial de Gover-
nadores sobre Clima Global 2009.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos 
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se dig-
ne registrar nos Anais desta Casa, Voto de Louvor ao 
Senhor Eduardo Braga, Governador do Estado do 
Amazonas, pela participação como palestrante na 
segunda Conferência Mundial de Governadores so-
bre Clima Global 2009. A tônica da Conferência visou 
ampliar e aprofundar o esforço cooperativo entre os 
governos estaduais no implemento de estratégias que 
desenvolvam a economia sustentável de curto prazo, a 
redução da dependência de petróleo e das emissões 
de gases de efeito estufa. Representando o país e o 
Estado do Amazonas, o Governador defendeu os pro-
gramas que garantem a manutenção da floresta em pé 
assegurando a vida de quem a preserva.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.730, DE 2009 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Requer Voto de Louvor aos Senhores 
Miguel Paiva Belexo, prefeito do município 
de Maués, no Amazonas, Ildnav Trajano Se-
cretário de Saúde de Maués, Silvio Alves da 
Silva, médico coordenador clínico da ma-
ternidade do município de Maués e a toda 

a sua equipe, pela indicação pelo Ministério 
da Saúde do Programa de Humanização de 
Partos da rede municipal de Maués, como 
referência nacional no combate a mortali-
dade materna.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos 
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se dig-
ne registrar nos Anais desta Casa, Voto de Louvor aos 
Senhores Miguel Paiva Belexo, prefeito do município 
de Maués, no Amazonas, Ildnav Trajano Secretário de 
Saúde de Maués, Silvio Alves da Silva, médico coorde-
nador clínico da maternidade do município de Maués 
e a toda a sua equipe, pela indicação pelo Ministério 
da Saúde do Programa de Humanização de Partos da 
rede municipal de Maués, como referência nacional no 
combate a mortalidade materna, através do processo 
de humanização dos partos e valorização das parteiras 
tradicionais que reduziu a zero a mortalidade materna 
no primeiro semestre de 2009.

 O programa de humanização de partos na rede 
municipal de Maués foi implantado em 2006 com o ob-
jetivo de reduzir sistematicamente o índice de morte 
materna. Com êxito conseguiu baixar a zero a taxa de 
mortalidade materna no primeiro semestre de 2009. 
O envolvimento de tradicionais parteiras em todo o 
processo que trabalham dentro da maternidade, auxi-
liando os médicos com seu conhecimento e dedicação 
garantiu esse resultado positivo. Elas são preparadas 
e instruídas no auxílio ao parto e somente quando ne-
cessário, os médicos são chamados.

O Ministério da Saúde indicou o programa como 
referência para ser apresentado nesta Câmara Federal. 
Segundo o Ministério iniciativas como a do município 
de Maués, no interior do Amazonas, de trabalho con-
junto dos médicos da rede pública com as parteiras, 
vêm sendo apontadas como alternativa para diminuir 
a mortalidade materna.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.732, DE 2009 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Requer voto de congratulações ao Jor-
nal Anasps, um informativo da Associação 
Nacional dos Servidores da Previdência e 
da Seguridade Social.

Senhor Presidente:
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Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 
Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto 
de congratulações ao Jornal Anasps, um informativo 
da Associação Nacional dos Servidores da Previdên-
cia e da Seguridade Social. 

Dê-se conhecimento o Senhor Paulo César Ré-
gis Souza – presidente da Associação Nacional dos 
Servidores da Previdência e da Seguridade Social 
(ANASPS) no endereço que se segue: SCS Qd. 01 
Bloco K nº 30 salas 1001/1004 – Ed. Denasa – Cep: 
70398 – 900. Tel: (061) 33215651 Fax: (061)33224807. 
Internet: www.anasps.org.br. Brasília – DF 

Sala da Sessões, 21 de outubro de 2009. – Eu-
des Xavier, Deputado Federal – PT/CE.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.733, DE 2009 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Requer voto de congratulações a to-
dos os pensionistas e inativos da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Antigo Dis-
trito Federal.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto 
de congratulações a todos os pensionistas e inativos 
da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Antigo Distri-
to Federal.

Dê-se conhecimento a Associação dos Pen-
sionistas e Inativos da Polícia Militar e do corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal, no endereço a 
seguir: rua Evaristo da Veiga, 55 – 10º andar – Cen-
tro – Rio de Janeiro – RJ, Cep: 20031040. Fones: 
35326974/22206154/25442607 – E-mail: apipmcbdf@
terra.com.br.

Sala da Sessões, 21 de outubro de 2009. – Eu-
des Xavier, Deputado Federal – PT/CE.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO 5.734, DE 2009 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Requer voto de congratulações a Em-
baixada da República de Angola, acredi-
tada na República Federativa do Brasil 
Brasília-DF.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Regi-
mento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V.Ex.ª 
se digne registrar nos Anais desta Casa, voto de congratu-
lações a Embaixada da República de Angola – acreditada 
na República Federativa do Brasil Brasília-DF

Dê-se conhecimento no endereço SHIS – QL 
06 – Conj. 05 – Casa 01 – Cep: 71620055 – Brasília – 
Distrito Federal. Tel : (61) 3248 4489/ 32482999 Fax: 
(61)32481567 www.embaixadadeangola.com.br

Sala da Sessões, 21 de outubro, de 2009. – Eu-
des Xavier, Deputado Federal – PT/CE.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

 
REQUERIMENTO 5.735, DE 2009 

(Do Sr. Colbert Martins)

Moção de parabéns ao Jornal Tribuna 
da Bahia. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solici-
tar a V. Exª se digne registrar nos Anais desta Casa, 
voto de Parabéns pelo aniversário do Jornal Tribuna 
da Bahia.

Graças à coragem de Elmano Silveira Castro 
e o profissionalismo de Quintino de Carvalho, em 21 
de outubro de 1969, há 40 anos, nasceu a Tribuna da 
Bahia. Surgiu no auge do período ditatorial em que 
vivia o país, e logo o novo órgão de comunicação se 
transformaria porta voz do cidadão baiano, obrigado 
ao silêncio.

Ao longo de quatro décadas, mesmo quando o 
país se reencontrou com o regime democrático, a tri-
buna continuou sendo a grande fonte de informação 
dos baianos.

O respeito e o carinho de toda a Bahia para 
com a tribuna têm uma razão muito natural: o jornal, 
40 anos depois, continua praticando o jornalismo in-
dependente e responsável como foi inspirado pelos 
seus fundadores.

Associamo-nos as comemorações e o fazemos 
parabenizando a todos. Desde sua alta direção na pes-
soa de Antônio Walter Pinheiro, passando pela editoria 
até aos mais simples funcionários.

Dê-se conhecimento do presente ao diretor An-
tônio Walter Pinheiro, à Avenida Djalma Dutra nº. 121 
(sete portas) – Salvador – Bahia.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Colbert Martins.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 5.750, DE 2009 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Requer Voto de Louvor para senhora 
Hildelene Lobato Bahia, a primeira mulher 
comandante da Marinha Mercante brasi-
leira.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos 
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se dig-
ne registrar nos Anais desta Casa, Voto de Louvor á 
senhora Hildelene Lobato Bahia, a primeira mulher 
comandante da Marinha Mercante brasileira.

 No dia 28 de setembro de 2009, Hildelene Loba-
to Bahia entrou para a história da Marinha Mercante. 
Foi neste dia que a ex-aluna do Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), do curso de Aperfei-
çoamento para Oficiais de Náutica (APNT), a Capitão-
de-Cabotagem Hildelene Lobato Bahia tornou-se a 
primeira mulher a comandar um navio. Ela comandará 
o navio petroleiro Carangola, da Transpetro.

 A trajetória de Hildelene Lobato Bahia teve início 
em 1997, ao formar-se em Ciências Contábeis pela 
Universidade Federal do Pará. Prestou concurso em 
seguida para a Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante. Foi aprovada em 24º lugar (ela fez 
a prova para acompanhar o irmão) e passou então a 
integrar o primeiro quadro feminino no Centro de Ins-
trução Braz Aguiar, em Belém (PA).

 No mundo todas as mulheres estão se destacando. 
No Brasil não é diferente. Sem deixar a sensibilidade e a 
abençoada natureza feminina, a mulher brasileira mostra 
em todos os campos o seu valor. Com a capitã Hildelene 
temos mais uma mostra disso, de origem humilde o seu 
esforço é agora recompensado e reconhecido.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO 5.761, DE 2009 
(Sr. Márcio França)

Requer voto de Louvor aos profissio-
nais de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais des-
ta Casa voto de louvor aos senhores: o Dr. Valdomiro 
Bueno Filho (Diretor do DEINTER 6), o Dr. Rony da Sil-

va Oliveira (Delegado Seccional da Baixada Santista), 
o Dr. Niemer Júnior (Delegado Anti-Sequestro) e sua 
equipe: Investigadores Marcos Ribeiro, Luis Claudio 
Ávila e Ney Gomes Andrade, Coronel Ótero (Coman-
dante da PM de Praia Grande-SP), o Coronel Akui 
(Comandante da PM de Itanhaém), o Coronel Prado 
(Comandante da PM de São Vicente-SP), o Coronel 
Aílton Brandão (Comandante do 6º Batalhão da PM 
do Litoral), o Tenente Emerson Sobral (PM de São 
Vicente), os delegados Luis Evandro (Titular de Praia 
Grande), Dr. Jaime Nogueira (Itanhaém) e os investi-
gadores Sílvio Cesar de Oliveira, José Ricardo Garcia 
Lousada e José Medeiros Dias e os escrivãos Eduardo 
Oscar Nassarenti Machado e Marilena Machado Cam-
pos dos Santos, pelos excelentes serviços prestados 
à Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 
– Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB, 
PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5769, DE 2009

Requer a revisão do despacho de dis-
tribuição do PL nº 751, de 2003, que “Altera 
o Art. 1º do Decreto-lei nº 1.166, de 15 de 
abril de 1971, definindo critérios de enqua-
dramento de atividade rural, para fins de 
recolhimento da contribuição sindical.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 

32,X, combinado com o Art. 139, II, a do Regimento 
Interno a Revisão de Despacho de distribuição rela-
tivo ao Projeto de Lei nº 751, de 2003, que “Altera o 
Art. 1º do Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, 
definindo critérios de enquadramento de atividade ru-
ral, para fins de recolhimento da contribuição sindical” 
para que seja submetido à Comissão de Finanças e 
Tributação, tendo em vista que o mérito envolve ma-
téria afeta à temática dessa comissão. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Guilherme Campos, DEM- SP.

Defiro. Revejo, pois, o despacho inicial 
aposto ao PL n. 751, de 2003 para determinar 
a inclusão da Comissão de Finanças e Tribu-
tação para se pronunciar quanto ao mérito. 
NOVO DESPACHO AO PL 751/2003: CAPADR, 
CTASP, CFT (mérito) e CCJC (art. 54). Propo-
sição sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões – Art. 24, II. Regime de Tramitação: 
ordinário. Publique-se. Oficie-se.

Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.
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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”. 

(TRIBUNAL SUPERIOR  
DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA)

REQUERIMENTO Nº 5.814, DE 2009

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão. 

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

mentais, seja prorrogado por 20 (vinte) sessões ordiná-
rias, o prazo da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 115-A, 
de 2007, do Senhor Paulo Renato Souza, que “cria o 
Tribunal Superior da Probidade Administrativa”. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Presidente.

Defiro, “ad referendum” do Plenário. 
Em 4-11-09. – Michel Temer, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Agradeço ao Deputado Marçal Filho, até por-
que foi conciso na leitura da ata.

Quero dizer a todos os aposentados que ocupam 
as galerias deste plenário da Câmara dos Deputados 
que são muito bem-vindos, mas vou solicitar a todos 
extrema colaboração. Afinal de contas, o silêncio tem 
que imperar em nossos trabalhos.

O objetivo das senhoras e dos senhores é exa-
tamente o mesmo desta Presidência: ver apreciado o 
Projeto de Lei nº 1.

Portanto, peço que, ao mesmo tempo em que 
V.Sas. recebem as boas-vindas da Câmara dos De-
putados, colaborem com os nossos trabalhos, pois 
temos muitos oradores que irão se pronunciar no dia 
de hoje.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos 
uma medida provisória trancando a pauta, a MP 466. 
Espero que esta Casa vote rapidamente a medida pro-
visória para destrancar a pauta. Daí poderemos votar 
o PL nº 1/07 – compromisso firmado pelo Presidente 
Michel Temer e de interesse dos aposentados e pen-

sionistas -, que estende o mesmo percentual do salário 
mínimo aos aposentados e pensionistas. 

Todos eles se encontram aqui e não podem es-
perar mais. Queremos votar, Sr. Presidente. Obrigado. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Mais uma vez, solicito a todos os aposenta-
dos que ocupam as galerias do plenário da Câmara 
dos Deputados que, por favor, façam silêncio. Sejam 
solidários com os Deputados. 

Assim como apelou o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, particularmente tenho grande expectativa e esta 
Casa vai trabalhar o que for necessário para que o PL 
nº 1 seja votado no dia de hoje. 

Peço às senhoras e aos senhores aposentados 
que, por favor, colaborem com a condução dos traba-
lhos na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sebastião 

Bala Rocha.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente. 

Em primeiro lugar, quero solidarizar-me com os 
aposentados presentes e dizer-lhes que podem mani-
festar-se acenando, levantando o braço. O Deputado 
Arnaldo Faria de Sá pode contar com o meu apoio e 
vocês também, os aposentados do Brasil inteiro, por-
que vou votar a favor da matéria. (Palmas.)

Não precisam aplaudir. É só levantar a mão, ace-
nar. Não precisam aplaudir.

Sr. Presidente, quero também manifestar o meu 
repúdio à recusa da PETROBRAS, da ANP e do Minis-
tério de Minas e Energia em comparecer à audiência 
pública na Comissão da Amazônia para o debate so-
bre o pré-sal. A audiência pública estava prevista para 
hoje. Isso significa, Sr. Presidente, o pouco caso que 
o setor petrolífero faz em relação à região amazônica. 
Ora, enquanto o setor petrolífero suja a atmosfera, a 
Amazônia a limpa, protegendo-a do gás carbônico, dos 
gases do efeito estufa. 

Por isso, inclusive, na Comissão da Amazônia, 
apresentei um voto de repúdio ao Ministério de Minas 
e Energia, à PETROBRAS e à ANP. É a segunda vez 
que eles se negam a participar de audiência pública 
sobre o pré-sal na Comissão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Por permuta com o Deputado Capitão Assu-
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mção, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Carlos Vieira. 

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje é um grande dia para a Nação 
brasileira, o dia de nós apreciarmos uma reivindica-
ção extremamente valiosa e antiga dessa classe tão 
valorosa, a dos aposentados. 

Se existe alguém com dúvida, quero expor uma 
lógica muito concreta, a daqueles que trabalharam 30, 
35, 40 anos. Meu pai, torneiro mecânico, trabalhou 43 
anos na mesma empresa, na cidade de Joinville, e, 
ao se aposentar, levou para casa um relógio de pulso. 
Contribuiu para o crescimento do País, da empresa e do 
Estado, mas não levou, como acionista que é do Brasil 
– todos somos acionistas do Brasil -, rendimento. 

Portanto, “sim” ao reajuste dos aposentados pelo 
PIB e pelo salário mínimo. (Palmas. Manifestação das 
galerias.)

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Mais uma vez, solicito às galerias que toda e 
qualquer manifestação seja silenciosa. As manifesta-
ções são autorizadas desde que preservado o silêncio. 
Portanto, qualquer gesto com as mãos está autorizado. 
Solicito que evitemos os aplausos porque isso acaba 
prejudicando o andamento dos trabalhos. 

Repito: o objetivo de todos nós é que esta sessão 
transcorra dentro da mais absoluta normalidade, para 
que cheguemos à hora da votação do PL nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Celso Mal-
daner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o núcleo municipal dos criadores de su-
ínos do Município de Nova Erechim realizou no final 
de semana mais um evento inovador e incentivador do 
consumo da carne suína. A primeira festa do leitão gre-
lhado aconteceu no Município reunindo mais de 1.300 
pessoas, autoridades e lideranças envolvidas no setor, 
a exemplo do Presidente da Associação Catarinense 
de Criadores de Suínos, Wolmir de Souza. 

O núcleo de Nova Erechim é composto por 99 
criadores e a atividade corresponde a 30% do movi-
mento econômico do Município. A festa foi realizada 
com a parceria de 28 empresas ligadas ao setor agro-
pecuário da cidade, apoio da Prefeitura Municipal, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e a 
EPAGRI. Nossos cumprimentos a todos os criadores 
de suínos de Nova Erechim e também ao Presidente 
do núcleo, Bazilio Knakiewicz e ao Vice-Presidente 
Rudinei Babinski. 

Outro evento que merece destaque foi realizado 
no Município de Alto Bela Vista atraindo um número 
muito grande de visitantes à localidade. Neste final de 
semana a chamada “jiricada” alcançou sua 6ª edição 
consecutiva. A corrida de jericos foi um evento criado 
por acaso para valorização dos agricultores; acabou 
virando mania e se dispersou por várias outras regiões 
sendo já conhecida no cenário nacional, com reper-
cussão na mídia de todo o Brasil. 

Alto Bela Vista promoveu a jiricada agora em um 
novo terreno no acesso à Rodovia SC-461. Todo ano, 
a pista é remodelada para proporcionar mais aventura 
aos pilotos e mais diversão ao público. O evento con-
quistou seu espaço no calendário do Município dando 
grande destaque para Alto Bela Vista e região. 

Registro ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que o Município de Catanduvas realiza, a partir 
do próximo dia 5 de novembro, a 6ª Festa do Chimarrão. 
As 5 ervateiras instaladas em Catanduvas fazem do 
Município a Capital Catarinense do Chimarrão. 

São mais de 700 toneladas de erva-mate pro-
duzidas por mês, destinadas a atender consumidores 
de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A 
atividade é hoje uma das maiores responsáveis pela 
economia no Município e gera cerca de 750 empre-
gos diretos e indiretos. Ao total, as ervateiras geram 
em torno de R$250 mil mensais de impostos federais, 
estaduais e municipais. A produção divide-se em 3 par-
tes: sapeco, que é a desidratação da folha; secagem 
em que a erva é cancheada (seca e fragmentada), 
e, depois, está pronta para receber nos engenhos o 
último benefício industrial, resultando no seu destino 
final, o chimarrão. 

De acordo com os proprietários das ervateiras 
de Catanduvas, a qualidade é garantida pela higiene, 
seleção da matéria-prima e, principalmente, uma dose 
muito grande de carinho e dedicação na fabricação. 

A nomeação de Capital do Chimarrão é destinado 
ao Município devido à colonização no inicio do século 
XX, com a construção da estrada de ferro próxima ao 
Rio do Peixe. Os trabalhadores eram descendentes de 
imigrantes italianos, alemães e poloneses e, graças a 
eles, desenvolveu-se a agricultura de subsistência, e o 
cultivo dos ervais deu ao Município o título de Capital 
Catarinense do Chimarrão. 

Por fim, quero dizer que, hoje, graças a Deus, 
temos a certeza de que, pela sensibilidade do nosso 
Presidente Michel Temer, vamos marcar a história do 
Congresso Nacional, especialmente da Câmara Fe-
deral, com a votação do Projeto de Lei nº 1, de 2007, 
a favor dos aposentados. Meu pai, ao se aposentar, 
ganhava 5 salários mínimos e, quando faleceu, com 
90 anos, ganhava apenas 2 salários.
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Vamos fazer justiça aos aposentados do Brasil 
votando todos a favor do projeto. (Manifestação das 
galerias.) 

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uma grave injustiça vem sendo co-
metida no Congresso Nacional, pois, nesta Casa Le-
gislativa, onde nos esforçamos para garantir os direitos 
e deveres de todos, trabalhadores e empregadores, os 
funcionários continuam sendo discriminados. Razão 
pela qual resolvi consagrar este tempo para tratar da 
situação dos secretários parlamentares.

Enquanto garantimos os direitos dos empregados 
domésticos, os secretários parlamentares continuam 
sem o FGTS e sem o seguro desemprego. Todo tra-
balhador brasileiro tem tais direitos, não se compreen-
dendo tamanha contradição no proceder desta Casa, 
que deve não apenas representar, mas ser um espelho 
para a sociedade brasileira.

Os secretários parlamentares se encontram em 
situação esdrúxula, pois não pertencem ao Regime 
Único dos funcionários públicos nem são celetistas, 
com as obrigações e direitos dos trabalhadores do se-
tor privado. Não podemos, portanto, delongar mais o 
debate acerca dos direitos de nossos servidores, sob 
pena de continuarmos a cometer grave injustiça.

São milhares de servidores desamparados pela 
lei e que, no entanto, contribuem efetivamente para 
a eficiência e o bom andamento dos trabalhos desta 
Casa em nossos gabinetes. São, muitas vezes, fun-
cionários com mais de 20 anos de Casa, os quais 
poderão ser colocados no olho da rua sem nenhuma 
indenização. 

São eles, Sr. Presidente, que garantem a conti-
nuidade e a estabilidade dos trabalhos parlamentares, 
porquanto conhecem o funcionamento da Câmara, 
bem como o relacionamento com os diversos órgãos 
federais aos quais precisamos providenciar os pedidos 
de nossas bases municipais e estaduais.

Exatamente essa continuidade que vem garan-
tindo o aperfeiçoamento do serviço público ao agilizar 
e vencer a morosidade crônica da maquina estatal. 
Além do direito ao Fundo de Garantia e ao seguro de-
semprego, eles também necessitam de um plano de 
saúde extensivo à sua família. Não se trata de nenhum 
privilégio. Simplesmente, repito, trata-se de direitos 
de todos os trabalhadores brasileiros consagrados na 
Constituição Federal.

Sr. Presidente, Srs. Membros da Diretoria, tenho 
certeza de poder confiar na sensibilidade e no senso 

de justiça dos nobres colegas para não mais adiar de-
bate tão premente e, com isso, garantir os direitos dos 
secretários parlamentares, sanando toda e qualquer 
injustiça em relação a eles.

Tenho dito.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação des-

te pronunciamento nos órgãos de comunicação da 
Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Com a palavra a Deputada Janete Ca-
piberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
dia 29, o Senado decidiu ignorar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que determinou a perda de mandato 
do Senador Expedito Júnior, do PSDB de Rondônia. 
Presidido pelo Senador Sarney, alega que não rece-
beu a decisão do STF e que ainda há recurso, como 
os embargos declaratórios.

Não foi assim em 2005, quando Renan Calheiros, 
do mesmo PMDB de Sarney, mandou tirar imediata-
mente o meu mandato e o de Capiberibe, sem que o 
Supremo tivesse publicado a decisão, e apesar dos 
apelos de mais da metade dos Senadores.

Capiberibe está há 4 anos afastado do manda-
to, que finda em 2010, e seus embargos declaratórios 
nunca foram julgados. É conveniente. No seu lugar, 
produto da manipulação e da mentira, instalou-se um 
servil aliado de Sarney.

Protesto contra o maquiavelismo que mancha a 
democracia, envergonha homens e mulheres sérios e 
desacredita a política nacional.

Por fim, quero declarar aos aposentados que aqui 
se encontram que eles têm o meu voto e o meu apoio. 
(Manifestação das galerias.)

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Capi-
tão Assumção.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
registrado que hoje, às 9h30min, no Plenário nº 11, foi 
apresentado o relatório preliminar do piso salarial na-
cional dos bombeiros e policiais militares. Dessa forma, 
dentro de 2 semanas, votaremos finalmente a PEC nº 
300, que trata do piso salarial nacional dos policiais e 
bombeiros da Nação brasileira, como eu disse.

Quero também manifestar aqui o meu apoio a 
todos os aposentados do Brasil, especialmente aos 
aposentados e pensionistas do Estado do Espírito 
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Santo. Então, deixo registrado o meu apoio ao PL nº 
1/2007. (Manifestação das galerias.)

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, para falar sobre o descaso com os 
defensores públicos do Estado do Espírito e a defa-
sagem em que hoje se encontra a nossa Defensoria 
Pública.

Senhores, mesmo com a nova Lei Orgânica Na-
cional da Defensoria Pública, sanciondada, no dia 7 
de outubro deste ano, pelo Presidente Lula, as condi-
ções de trabalho dos defensores públicos do Estado 
do Espírito Santo continuam precárias.

O Espírito Santo hoje ocupa a penúltima posição 
no ranking das defensorias públicas consideradas com 
os piores atendimentos à sociedade, que necessita de 
atendimento jurídico.

Está muito dificil para esses profissinais trabalha-
rem com as péssimas condições que enfrentam todos 
os dias. Exercer a atividade de defensor público no Es-
tado está sendo humilhante, pois, em alguns locais, os 
defensores estão realizando seus atendimentos de pé 
em meio à multidão.

A falta de profissionais para essa área é outro 
ponto que influência nas condições agravantes. A ne-
cessidade da realização de concursos públicos é imen-
sa, vez que, em algumas Varas da cidade de Vitória 
apenas um defensor é responsável pela análise de 9 
mil processos, tornando estressante para o profissio-
nal que, muitas vezes, diante das péssimas e exaus-
tivas condições de trabalho, acabam desenvolvendo 
sérios problemas de saúde, dentre eles o estresse e 
a depressão.

Não podemos permitir que profissionais tão impor-
tantes, que atuam nas resoluções de conflitos existen-
tes na sociedade, passem por esse tipo de desespero. 
Se existe lei, então, deve ser cumprida.

Sendo assim, esperamos por soluções emergen-
ciais para que esses profissionais possam exercer suas 
atividades de forma digna, resultando na melhoria de 
atendimento das defensorias públicas, não somente do 
meu Estado, mas de todo o território nacional.

Ao encerrar, reitero aos nobres Deputados pedido 
de apoio para aprovação da PEC nº 300, que visa à 
equiparação e à melhoria salarial dos policiais e bom-
beiros militares de todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma ex-
pectativa no País em torno da proposta de emenda 
constitucional, ainda no Senado, disciplinando nor-
mas para que as unidades federadas possam garantir 
emancipação política a distritos que preencham as exi-

gências prestes a serem delineadas, após a respectiva 
promulgação da palpitante matéria.

No último sábado, no Distrito de Aruaru, o Verea-
dor Jeová Barbosa, ao lado de outros líderes daquele 
Distrito de Morada Nova, voltou a listar os requisitos 
facilmente preenchíeis pelos seus conterrâneos, quali-
ficando-os como amplamente habilitados para atender 
às diretrizes legais.

O respaldo unânime ali encontrado, compeliu-
me a vir a esta tribuna apelar para que a outra Casa 
do Congresso ultime a fase de conclusão do trâmite 
de tão ansiada proposição, o que nos obrigaria a tam-
bém deliberar com celeridade, como desejam outros 
conglomerados populacionais existentes no interior 
do nosso País.

Aliás, sobre esse assunto, eu já me manifestara, 
em agosto passado, reportando-me à idêntica postu-
lação de Pajuçara, na faixa metropolitana da Grande 
Fortaleza, hoje possuindo 73 mil habitantes e tendo 
implementado outros itens básicos capazes de lastrear 
satisfatoriamente a justíssima aspiração.

A Vereadora Aline do Hospital vem-se empenhan-
do por essa independência territorial, com a aquiescên-
cia de Maracanaú – uma das mais prósperas comunas 
do nosso Estado.

São esses 2 distritos que querem se habilitar à 
condição de municípios, Sr. Presidente. Dispus-me, por 
isso, a abordar essa temática neste plenário, até como 
modalidade de conscientizar os componentes de todas 
as bancadas para pleitos de real magnitude.

Entendo, pois, que, dentre outros, Pajuçara e 
Aruaru são distritos plenamente aptos a tornarem-se 
soberanos, por serem portadores de normas basilares 
para consagrar tal pretensão.

Que não demoremos a construir essa alternati-
va, sob pena de frustrarmos a confiança ilimitada dos 
nossos compatrícios.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, venho a esta tribuna registrar minhas 
atividades nos Municípios de Coaraci, Camamu e Ita-
caré onde tive a oportunidade de acompanhar o nosso 
Governador da Bahia, Jaques Wagner na inauguração 
de diversas obras e serviços. 

No sábado, dia 31 de novembro, às 14h, estive em 
Coaraci, junto com a Prefeita, professora Josefina, na 
inauguração do Ponto Cidadão – o primeiro no Litoral 
Sul – pelo Governador Jaques Wagner.

No Ponto Cidadão serão prestados diversos ser-
viços à população, de maneira centralizada, como 
emissão de carteira de identidade, carteira de traba-
lho e CPF (Cadastro de Pessoa Física), antecedentes 
criminais, além da parceria com a Ouvidoria Geral do 
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Estado, que disponibilizará uma linha telefônica para 
que a população ligue gratuitamente e acesse infor-
mações sobre serviços e programas do Governo do 
Estado. 

A inauguração do Ponto do Cidadão demonstra 
a preocupação do Governo do Estado da Bahia pelo 
bem-estar e acesso a serviços pela população dos 
pequenos municípios, pois agora será facilitada a ob-
tenção de documentos, que serão disponibilizados em 
prazos reduzidos. Sem o atual serviço, os documentos 
demoram de 45 a 60 dias para chegar ao interessado. 
Agora serão entregues no prazo médio de 15 dias.

Além disso, foi autorizada pelo Governador a re-
forma do Hospital Geral de Coaraci, com dotação de 
novos equipamentos e ampliação do sistema de abaste-
cimento de água e de saneamento básico, o que evitará 
a continuidade da contaminação do Rio Almada. Foram 
entregues 32 títulos de propriedade de terra, trazendo 
tranquilidade aos proprietários. Também foi inaugurada 
uma biblioteca pública e uma passarela. 

Ontem, terça feira, 3 de novembro, foi inaugura-
da a ponte sobre o Rio das Contas, que liga Camamu 
a Itacaré, favorecendo, principalmente, o turismo e o 
comércio local. 

A Prefeita de Camamu, Ioná Queiroz, manifestou 
que a ponte será responsável pelo incremento do tu-
rismo e que a população tem consciência do que isso 
significa para o crescimento econômico local. Segundo 
ela, “a Prefeitura esta tomando todas as providências 
para receber os visitantes”.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anizío também 
fez uso da palavra, agradecendo ao Governador Jaques 
Wagner e manifestando que “essa ponte é a ponte de 
integração, é a ponte da esperança, são 70 anos de 
sonho e agora a ponte chegou!”

Na inauguração, o Governador Jaques Wagner 
manifestou que a estrada vai beneficiar toda a região 
do Baixo Sul, potencializando a economia e o turismo 
local. “A estrada é importante para os Municípios de 
Itacaré, Camamu, Maraú e outros porque vai dinamizar 
a economia local e o turismo regional”, afirmou.

O novo percurso direto tem extensão de 47,8 
quilômetros, reduzindo de 2 horas, para 40 minutos, 
o tempo de deslocamento entre as duas cidades. An-
tes, o trajeto era feito via Ilhéus, percorrendo 200 qui-
lômetros.

O investimento total para a implantação dos novos 
trechos foi de R$94 milhões, incluindo a ponte inaugu-
rada que tem extensão de 320 metros.

Quero destacar, Srs. Parlamentares, a ênfase 
dada tanto pelo nosso Governo Estadual, como pelo 
Governo Federal em colocar em prática uma nova ati-
tude na condução da política brasileira, particularmen-

te a atitude frente à conjuntura internacional adversa 
pela qual passamos. 

Como se sabe, a tradição na condução da polí-
tica econômica brasileira foi, durante muitas décadas, 
frente às ameaças de crise, impor fortes arrochos aos 
assalariados e contenção forçada da despesa públi-
ca, quase sempre dando início a um ciclo de retração 
econômica.

Nosso Governo inaugurou outra postura, otimista 
e arrojada. Não tenho dúvida de que orientada direta-
mente pelo Presidente LULA. Frente à crise interna-
cional, fomos ousados e, enfrentando o descrédito da 
Oposição, logramos que o Brasil fosse um dos países 
menos atingidos pela crise. Talvez o menos atingido. No 
passado diziam que: “se a economia norte-americana 
espirrasse, nós ficávamos com pneumonia”. Hoje isso 
não é mais verdade. 

Hoje, a história é outra. Conquistas como as que 
acabamos de narrar e que beneficiam a população 
do sul da Bahia são extremamente significativas ao 
demonstrar o acerto da condução de nosso Governo 
e a preocupação em atender à população simples de 
pequenos municípios com serviços que sempre lhes 
foram negados. 

É isso que a Oposição não tolera. Range os den-
tes, protesta, torce para que tudo dê errado, como aves 
de mau agouro, mas termina por calar-se desconcer-
tada com os acertos de nossa condução política. 

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero inicialmente cumprimentar todos os 
aposentados e aposentadas aqui presentes e dizer 
que nós estamos engajados nessa luta. Eu sou Relator 
de um dos projetos que interessam aos aposentados. 
Este é o primeiro, e esperamos votá-lo hoje; outros 2 
que estão na Comissão de Justiça virão. Estamos, com 
os demais Parlamentares, lutando para resgatar essa 
luta histórica e fazer justiça aos aposentados. 

Sr. Presidente, gostaria de registrar que na sexta 
feira estaremos acompanhando o Governador André 
Puccinelli na extensa agenda que cumpre amanhã em 
Dourados, quando inaugurará e assinará ordens de ser-
viço para execução de obras nas áreas de habitação, 
saúde, saneamento e infraestrutura urbana.

A visita do Governador, que tem feito de Dou-
rados a segunda sede do seu governo, ao lado da 
Capital Campo Grande, mostra que ele está ouvindo 
a população e contemplando todos os Municípios do 
Estado, independentemente das eventuais e naturais 
diferenças políticas que mantenha com os Prefeitos. 
Uma prova desse desprendimento foi dada quando 
ele, atendendo a uma reivindicação de mais de 20 
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anos, encampou a Perimetral Norte, obra esperada 
há mais de 20 anos e que vai desviar o trânsito pesa-
do do perímetro urbano da cidade. Outro exemplo é 
a duplicação da rodovia Dourados/Itaporã que já não 
comportava mais o intenso fluxo de veículos entre as 
duas cidades irmãs. 

É consenso que as parcerias entre as prefeituras, 
os Governos Estaduais e a União são fundamentais, 
senão único caminho, para dotar os Municípios da in-
fraestrutura necessária para atender à população. É o 
que o nosso Governador está fazendo com os Prefeitos 
de todo o Estado: somando esforços para que lá, no 
pára-choque dos anseios populares, que é o município, 
o cidadão desfrute de um atendimento à saúde de boa 
qualidade, habitação digna e o asfalto e a drenagem 
que trazem o desenvolvimento e a valorização das 
áreas urbanas. Isto é que é muito importante: a união 
de forças pelo bem-estar da população. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra o Deputado Lincoln Portela. 

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Antonio Carlos Magalhães Neto, Sras. e Srs. 
Parlamentares, nesta semana, a cidade de Três Marias 
inaugurou ou fez a entrega de mais de uma centena 
de certificados do curso de inclusão digital. Um gran-
de trabalho de inclusão tem sido feito, principalmente, 
para os jovens, em parceria com o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia. 

Quero parabenizar o Prefeito Bem-Te-Vi, que tem 
realizado um grande trabalho em Três Marias, cidade 
para a qual já destinei aproximadamente 2,5 milhões 
de recursos em emendas ao Orçamento – fiz isso pela 
competência e capacidade desse Prefeito, a despeito 
do que certas pessoas falam sobre ele, algumas vezes, 
quanto à competência para gerir tais recursos. 

Em relação aos aposentados, talvez eu não possa 
falar nada para incentivá-los com palavras, mas, pelo 
menos, podem contar comigo. 

 O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. 
Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu gostaria de informar que, hoje, no Jornal da 
Câmara, há a notícia de que a Comissão de Agricultura 
cria o selo de qualidade para produtos da agricultura 
familiar. Esse é um projeto que nós apresentamos e 

agora, aprovado, vai para a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

Também está noticiado que foi aprovada aqui, 
ontem, a PEC que inclui a alimentação como direito 
social. Quando falamos em alimentação, queremos 
qualidade. 

No mesmo sentido, quero parabenizar a EMBRA-
PA Hortaliças, na pessoa do Dr. Celso Moretti, que hoje 
apresentou a cenoura planalto, legume com muitas 
qualidades nutricionais, muitos nutrientes. 

Já que nós falamos sobre qualidade de alimen-
tação, então, eu acho que realmente veio em boa hora 
essa pesquisa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, técnicos da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) finalizaram, 
recentemente, uma etapa da avaliação da educação 
em Santa Catarina. O grupo veio para fazer uma am-
pla avaliação das políticas de educação e desenvolvi-
mento aplicadas no Estado, incluindo uma incursão de 
8 dias por 32 municípios, além de apontar possíveis 
rumos para o setor.

Sediada em Paris, na França, a OCDE envolve 
os 30 países mais industrializados do planeta. Há mais 
de 40 anos, a instituição trabalha para o desenvolvi-
mento da economia, do emprego, pela manutenção 
da estabilidade financeira e pelo crescimento do co-
mércio global, compartilhando seus conhecimentos 
com mais de 100 nações. É uma das mais confiáveis 
fontes de comparação sobre dados econômicos, so-
ciais e educacionais.

Os técnicos conversaram com alunos, professo-
res, servidores, gestores, entidades patronais e de clas-
ses, além de organizações que absorvem os egressos 
da educação, formuladores de políticas educacionais 
e representantes do Governo, conhecendo unidades 
de ensino municipais, estaduais e privadas, tanto ur-
banas quanto rurais. Pequenas, médias e grandes 
instituições, incluindo as de ensino superior e escolas 
técnicas, estão no roteiro da delegação. 

Por meio dessas entrevistas, a OCDE terá con-
dição de analisar a educação catarinense e apontar 
rumos, melhorias e propostas de políticas de gestão 
e organização, comparando os dados com outras re-
giões e outros países.

O relatório destaca que, diante da crise econômi-
ca mundial, investimentos em educação podem ajudar 
os países a se recuperar. Os dados são referentes aos 
anos de 2006 e 2007. Participaram do estudo os mem-
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bros da OCDE e um grupo de países associados, que 
inclui, além do Brasil, Alemanha, Austrália, Bélgica, 
Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados 
Unidos, Finlândia, França, Japão, Chile e México. 

Os ganhos para aqueles que concluem a educa-
ção secundária, equivalente ao ensino médio brasileiro, 
aumentam em 50% em 17 dos 28 países. Percentual 
semelhante é registrado no Brasil. 

O relatório aponta ainda que as taxas de con-
clusão da educação secundária entre os adultos (de 
25 a 64 anos) na maioria dos países analisados é de 
60%. O número é bem inferior ao verificado no Brasil, 
onde 63% da população na mesma faixa etária não 
concluiu esse nível de ensino. 

Em média, 34% da população jovem – entre 25 e 
34 anos – dos países-membros e parceiros concluiu o 
ensino superior. O relatório aponta que no Brasil esse 
índice é bastante inferior: apenas 10% dos jovens ter-
minam a etapa.

Cumprimentos ao Secretário de Estado da Edu-
cação, Paulo Bauer, e ao Governador Luiz Henrique, 
que abriram as portas das instituições de ensino cata-
rinenses para serem radiografadas e examinadas por 
instituição seriíssima e comprometida. Este Deputado 
vê nessa ação um caminho para, certamente, corrigir-
mos eventuais erros, aperfeiçoarmos e contribuirmos 
com o Estado e a educação catarinense em todos os 
níveis e áreas.

Com a abalizada opinião dos técnicos da OCDE, 
que entregarão seus diagnósticos até agosto de 2010, 
estou certo de que poderemos desenvolver um belo tra-
balho na educação, incrementando dessa forma nossa 
taxa de crescimento econômico. Como exemplos de 
países que se desenvolveram baseados no binômio 
educação/empreendedorismo, podemos citar a Coreia 
do Sul, a Espanha, a Malásia e a Irlanda, conforme 
estudo da própria OCDE, de 2002.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados. Quero dizer que o oeste catarinense rece- catarinense rece-
beu missão de 7 veterinários europeus, para visitar 
empresas voltadas à agroindústria, mormente para 
acompanhamento às granjas de suínos. O objetivo da 
missão é analisar a situação de saúde animal, os con-
troles oficiais, o sistema de rastreamento e o sistema 
de vigilância de doenças de suínos.

O controle de entrada de animais de outros Es-
tados será verificado, já que somente Santa Catarina 
está em condições de buscar a liberação das expor-
tações de carne suína e bovinos vivos para a União 
Europeia, por ser reconhecida, desde 2007, como zona 
livre de febre aftosa sem vacinação.

As equipes europeias já passaram por Dionísio 
Cerqueira, São Miguel do Oeste, Pinhalzinho, Xanxerê 

e Nova Itaberaba e Concórdia. Visitaram também as 
barreiras sanitárias e o escritório da CIDASC em Cha-
pecó. Cumprimentos ao Presidente da CIDASC, Edson 
Veran, pela referência na área de defesa da sanidade 
agropecuária. Cumprimentos também ao Secretário 
de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Antonio Ceron, e ao Ministro de Estado da Agricultura, 
Reinhold Stephanes. Tenho certeza de que a missão 
foi exitosa, com relatório favorável à Santa Catarina, 
que é reconhecida como zona livre de aftosa.

Encerrando, Sr. Presidente, além de dizer que, 
na votação anterior, eu também votei com o partido, o 
PMDB, eu gostaria de registrar que não devemos me-
dir esforços para votar hoje e resolver a questão dos 
aposentados do Brasil. (Palmas nas galerias.) 

Não é possível, não é possível que se “barrigue“ 
mais. Tivemos tempo para isso. Podem contar conos-
co! Vamos até o fim, se Deus quiser!

Era o que tinha a dizer.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
direito a 1 minuto e quero, de acordo com o art. 96, 
§ 1º, um pouco mais de tempo para concluir minhas 
reclamações.

Sr. Presidente, parece que temos nesta Casa 
Deputados de primeira, segunda e terceira catego-
rias. Aqui há discriminação. Várias vezes tenho feito 
reclamações à Mesa, pedindo ao Presidente e aos 
Líderes, que não têm outros compromissos, para que 
apoiem os Deputados que buscam receber junto ao 
Governo Federal recursos destinados às emendas 
parlamentares.

Mas não é isso o que tem acontecido. Há infor-
mes de que se criou um tal guarda-chuva, sistema em 
que se pagam as emendas de uma minoria. 

O dinheiro está saindo dos Ministérios das Ci-
dades e da Educação e do DENATRAN e está sendo 
pago à revelia, conforme a vontade e o interesse do 
gabinete do Governo Federal. Não podemos aceitar 
essa discriminação entre os Parlamentares. Os Líderes 
estão tranquilos. Acho que o problema deles está resol-
vido, mas o da maioria dos Deputados não, pois quase 
ninguém recebeu emendas. Há emendas para receber 
desde 1997. Do dia 1º a 28 de outubro, o Ministério das 
Cidades liberou 600 milhões só para alguns.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Ernandes Amorim, gostaria apenas 
de explicar ao Plenário que V.Exa. solicitou a palavra, 
conforme o Regimento, para fazer uma reclamação. 
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V.Exa. tem até 3 minutos para fazê-la. Portanto, vou 
conceder-lhe mais um minuto para completá-la.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, em 
28 dias, pagaram 600 milhões de projetos feitos dentro 
de 90 dias. Há um partido que está sendo atendido, 
nesse guarda-chuva, em todos os seus interesses. Isso 
discrimina as pessoas que aqui estão trabalhando. 

Estou há 3 anos nesta Casa, mas tenho recebido 
pouco apoio, embora esteja votando a favor das ma-
térias do Governo, que não está tendo consideração, 
respeito com os Parlamentares. Por isso esta Casa está 
tão desmoralizada fora deste plenário. Precisamos nos 
unir. Se sindicatos e sindicalistas fazem movimento lá 
fora e o Presidente os atende, por que não para de 
fazer determinadas votações para esta Casa atender... 
(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Ernandes Amorim, evidentemente, 
com o espírito democrático que tenho, não me cabe 
fazer nenhuma análise prévia do pronunciamento que 
qualquer Parlamentar venha apresentar na tribuna des-
ta Casa, mas V.Exa. não tem fundamentação ao fazer 
essa reclamação à Mesa. Afinal de contas, a dinâmica 
do pagamento ou não de emendas parlamentares não 
passa pela Mesa Diretora da Casa. A reclamação de 
V.Exa. pode e deve ser feita ao Governo. 

O que cabe à Mesa – e eu venho trabalhando 
com o Presidente Michel Temer – é colocar em vota-
ção e fazer, com seu prestígio, com que a Comissão 
de Constituição e Justiça vote imediatamente a pro-
posta que altera a Constituição Federal e estabelece 
o orçamento impositivo. 

Apenas no dia em que as emendas parlamentares 
constarem de uma rubrica de orçamento impositivo é 
que não teremos mais esse tipo de dor de cabeça. 

Agora, evidentemente, a reclamação tem de ser 
feita ao Poder Executivo e não à Mesa da Casa. O 
máximo que pode ser feito é um apelo ao Presidente 
Michel Temer.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
só um segundo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Há aqui muitos oradores, Deputado Ernandes 
Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
a Mesa é quem define. Se ela der um freio e ouvir os 
nobres colegas, resolve o problema.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Ernandes Amorim, V.Exa. já fez a 
reclamação.

O SR. ERNANDES AMORIM – Com muito res-
peito, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra o Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, subo à tribuna hoje para lembrar os 40 anos 
da morte de Carlos Marighella e homenagear o revo-
lucionário, o tribuno do povo, o militante, o combatente 
do socialismo, o homem.

Durante o dia, várias homenagens serão devota-
das a Marighella. Na Câmara de São Paulo, ele recebe 
o título de cidadão paulistano in memoriam. No local 
onde foi assassinado pelo obscuro delegado tortura-
dor Sérgio Fleury, ocorrerá um ato com a presença de 
familiares, antigos companheiros, militantes e amigos. 
Peças de teatro e exposições serão dedicadas à lem-
brança de sua vida.

Um homem não desaparece com sua morte. Ao 
contrário, pode crescer depois dela, revelando sua 
verdadeira estatura quanto mais passa o tempo. Ma-
righella é um desses exemplos.

Quando assassinado, seus carrascos trataram de 
difamá-lo, colando-lhe a pecha de assassino, terrorista 
sanguinário e procurando, como disse Florestan Fer-
nandes, “condenar-lhe à morte cívica e à eliminação 
da memória coletiva”. Não conseguiram, e hoje são 
seus algozes que morreram para a História.

Carlos Marighella entregou a vida à luta pelo so-
cialismo. Marighella foi revolucionário que passou por 
várias conjunturas, testado em diferentes situações, 
persistente e com coragem suficiente para não se do-
brar a nenhum daqueles que oprimiam nosso povo.

Filho do povo, nasceu em Salvador, na Baixa do 
Sapateiro, do casamento de um operário imigrante ita-
liano com uma empregada doméstica, negra, descen-
dente de escravos sudaneses, de uma etnia guerreira. 
Em 1932, ingressou na juventude do Partido Comunis-
ta, mas, desde jovem, mostrava compromisso, alegria 
e criatividade. Eram famosas no Colégio Central e na 
Escola Politécnica da Bahia suas provas em versos.

Enfrentou a ditadura varguista, esteve envolvido 
na Campanha do Petróleo é Nosso, na greve geral dos 
“cem mil” em 1953 e na luta pela reforma agrária.

Marighella também foi combativo Deputado Cons-
tituinte e assumiu as mais diversas lutas, procurando 
reverberar as demandas populares e da Nação na Tri-
buna da Câmara. Nessa atividade Marighella fez mais 
de 200 pronunciamentos.

O regime autoritário do Governo Dutra cassou os 
Deputados do PCB na Câmara e colocou o partido na 
ilegalidade. Marighella teve o mandato cassado, mas 
continuou sua luta pela libertação do povo brasileiro e 
pela igualdade social.
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Os poderosos tentaram dobrá-lo várias vezes. Foi 
preso, desterrado, torturado. Enfrentou a tirania do golpe 
militar, em defesa dos trabalhadores, do povo pobre e 
da soberania nacional. A ditadura militar alcunhou-lhe 
a denominação de inimigo público número 1 do País.

Por sua luta, Marighella foi assassinado nesse 
mesmo dia, há 40 anos, na Alameda Casa Branca, 
em São Paulo. Hoje, em frente ao local em que foi 
cravejado de balas por mais de 29 agentes do DOPS, 
Marighella vive novamente. Lá existe um monumento 
que pudemos reinaugurar há 5 anos, junto com outros 
companheiros.

Homenagear Marighella, porém, não deveria 
retirá-lo da História e colocá-lo na imagem do mito. 
Carlos Marighella, além de inconformado com a desi-
gualdade social e com as opressões de todo tipo, era 
o construtor de instrumentos políticos para organizar o 
povo e dar-lhe mais força na sua luta pela emancipa-
ção. No período em que o partido parecia conformar-se, 
resignando-se com a dificuldade da situação política, 
Marighella rompeu com o partido, afirmando a célebre 
frase: “Não é preciso pedir licença para praticar atos 
revolucionários”. 

O Governo Lula deveria não apenas colocá-lo 
no panteão dos heróis nacionais, mas resgatar-lhe na 
prática o exemplo.

Marighella vive. E, para celebrar sua luta, lemos 
seu poema que enaltece a luta dos “de baixo”. Trata-
se de Rondó da Liberdade, poesia que mostra a co-
ragem do revolucionário, sua luta pela liberdade e o 
amor profundo ao povo:

“É preciso não ter medo, 
é preciso ter a coragem de dizer. 
Há os que têm vocação para escravo, 
mas há os escravos que se revoltam 

contra a escravidão. 
Não ficar de joelhos, que não é racional 

renunciar a ser livre. 
Mesmo os escravos por vocação 
devem ser obrigados a ser livres, 
quando as algemas forem quebradas. 
É preciso não ter medo, 
é preciso ter a coragem de dizer. 
O homem deve ser livre... 
O amor é que não se detém ante ne-

nhum obstáculo, 
e pode mesmo existir quando não se é 

livre. 
E no entanto ele é em si mesmo 
a expressão mais elevada do que houver 

de mais livre 
em todas as gamas do humano senti-

mento. 

É preciso não ter medo, 
é preciso ter a coragem de dizer”.

Marighella vive, porque a chama do socialismo 
não se apaga.

Obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, amanhã 
haverá um evento importante na cidade de Londrina, 
quando se dará a assinatura da adesão da região me-
tropolitana de Londrina ao PRONASCI, um importante 
programa voltado para a segurança. Estarão presentes 
o Ministro Tarso Genro e várias autoridades. 

No ano passado, estivemos com o coordenador 
do PRONASCI, o Professor Nado. Temos a satisfação 
de falar sobre a importância de esse programa chegar 
ao interior do Estado do Paraná. Levamos técnicos do 
Ministério da Justiça ao interior do Paraná, à cidade 
de Londrina, para, numa reunião com vários Prefeitos, 
desenvolver esse programa. 

Para nossa satisfação e alegria, repito, amanhã 
haverá esse evento, que com certeza marcará a se-
gurança na nossa região. 

Aproveito para agradecer ao Ministro, ao Profes-
sor Nado e a toda a equipe do PRONASCI.

Sr. Presidente, essa votação do reajuste dos apo-
sentados e pensionistas tem de acontecer hoje. Temos 
de fazer com que as pessoas se posicionem.

Para nossa alegria e satisfação, o nosso parti-
do, o PTB, está fechado com relação a esse reajuste. 
O nosso voto será em favor dessa medida, que é de 
justiça para com os aposentados e pensionistas não 
só do Paraná, mas de todo o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. GLAUBER BRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar minha expectativa 
para que seja aprovado hoje, na Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o 
Projeto de Lei nº 4.575, de 2009, do Governo Federal, 
que institui o Programa de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos.

O objetivo do programa é dar proteção aos defen-
sores dos direitos humanos e garantir àquelas pessoas 
que se encontram em situação de risco ou vulnerabi-
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lidade proteção de direitos humanos em nosso País. 
Lembro que essa posição se baseia na Resolução nº 
53.144, da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Além disso, manifesto meu posicionamento fa-
vorável ao projeto de reajuste dos aposentados de 
nosso Brasil, que será votado hoje, na Câmara dos 
Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna falar sobre a PEC nº 300, de 
2008, do companheiro Arnaldo Faria de Sá, que prevê 
a equiparação da remuneração dos policiais militares 
de todos Estados federativos da União com a da Po-
lícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se também 
aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e ex-
tensiva aos inativos.

A PEC 300 vem para reparar um equívoco do 
Executivo, que, em 2006, promulgou a Lei 11.361, que 
melhorou a remuneração dos policiais militares e das 
carreiras de delegado de polícia, incluindo o Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas não incluiu 
os militares de outros Estados.

Não podemos conceder uma melhoria apenas 
para policiais de um Estado e para outros não. Temos 
que assegurar que todos os policiais tenham esse 
mesmo benefício, porque a maioria dos Estados apre-
senta índices de criminalidade muito maiores do que 
o Distrito Federal. Essa PEC deverá atender cerca de 
700 mil pessoas, entre policiais e bombeiros militares, 
além dos ativos e inativos em todo o Brasil.

Para se ter uma ideia, um soldado da PM do Rio 
de Janeiro recebe por mês cerca de R$800,00, en-
quanto, no Distrito Federal, o mesmo policial recebe 
um salário de cerca de R$3.300,00.

Não quero comparar as funções dos policiais do 
Distrito Federal com as dos de outros Estados. Todos 
têm a mesma importância na sociedade, e a vida de 
um policial militar tem o mesmo valor seja onde for. 
É notório que policiais militares do Rio, de São Pau-
lo, de Pernambuco passam por situações um pouco 
mais preocupantes e perigosas, por estarem vivendo 
praticamente uma guerra civil.

É triste ver policiais militares que são responsá-
veis por assegurar a paz e a ordem nas cidades esta-
rem metidos com corrupção ou com trabalhos extras 
(bicos) para conseguir oferecer uma vida mais digna 
a suas famílias.

Sabemos que existe uma grande resistência por 
parte dos Governadores, mas precisamos unir forças, 
unir todas as bancadas dos Estados para juntos con-

seguirmos aprovar a PEC 300, que, com certeza, trará 
uma reparação justa aos policiais dos outros Estados 
federativos.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados. A PEC 391-A, de 2009, altera o art. 198 da 
Constituição Federal, para estabelecer plano de car-
reira e piso salarial profissional nacional para o agente 
comunitário de saúde e o agente de combate às ende-
mias. Esses agentes comunitários têm como função 
aproximar-se ao máximo das comunidades carentes, 
contribuindo para a humanização do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Geralmente, são pessoas que se 
identificam em todos os sentidos com sua própria co-
munidade.

Esses profissionais contribuem para a diminui-
ção do índice de mortalidade infantil, o crescimento 
do índice de vacinação da população, a expansão da 
atenção pré-natal e do acompanhamento do cresci-
mento das crianças através do cartão de vacina, o 
acompanhamento diário e estatístico de doenças antes 
quase desconhecidas da população em geral, como 
a malária, o combate aos transmissores da dengue e 
da doença de Chagas e a atenção aos portadores de 
doenças como a hanseníase, o diabetes, a hiperten-
são, a tuberculose e as DST.

Hoje a remuneração de um agente comunitário 
de saúde e um agente de combate a endemias varia 
de menos de 1 salário mínimo a até R$581,00, depen-
dendo da localidade onde desempenham suas funções. 
Um absurdo, nobres companheiros. Essas pessoas, 
que são de extrema importância para desempenhar 
as funções básicas da saúde no País, não possuem 
sequer um piso salarial e um plano de carreira.

Vamos lutar para a aprovação da proposta de 
emenda constitucional, que é primordial para a promo-
ção da justiça e para a valorização do Sistema Único 
de Saúde em todo o País.

Sr. Presidente, se houver a votação dos aposen-
tados, este negão que lhes fala, com muito orgulho – 
eu não sou preto, porque preto é lápis de cor -, votará 
junto com os aposentados.

Era o que eu tinha a dizer.

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, o que não é lembrado deixa de existir. No plano 
social, o que deixa de existir pelo esquecimento des-
constitui a História. Apequena uma nação. Por isso, 
neste 4 de novembro, relembro os 40 anos da morte 
de Carlos Marighella, militante político, socialista, re-
volucionário, combatente contra a ditadura militar. Uma 
trajetória como a de Marighella pode parecer estranha 
aos que dominam a politicagem de hoje: foi movida 
a ideais pelos quais sacrificou a própria vida. Carlos 
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Marighella sabia – e praticava – da incompatibilidade 
entre o fetiche do dinheiro e o generoso empenho por 
uma sociedade justa e igualitária. 

Alguns contestam sua opção pela luta armada, 
aposta de tantos nos campos e cidades da América 
Latina naquela quadra de sombria opressão. Mas, antes 
desta, gesto extremo contra o autoritarismo criminoso 
e golpista, Marighella fora nosso antecessor, eleito De-
putado Federal Constituinte pela Bahia e cassado pelo 
Governo Dutra em 1946 – o que demonstra quem cos-
tuma romper a democracia representativa vigente. 

Ainda mais importante foi sua opção pelas lutas 
dos trabalhadores, pela justiça social, que o levou à 
prisão 4 vezes, somando mais de 7 anos de cárcere. 
Conheceu a tortura das ditaduras de Getúlio Vargas 
e da originária do golpe de 1964. Contra esta liderou 
a Aliança Libertadora Nacional (ALN). 

Surpreendido por uma emboscada na Alame-
da Casa Branca, na Capital paulista, há exatos 40 
anos, Carlos Marighella tombou varado pelas balas 
dos agentes do DOPS. Podia ter sido preso, mas foi 
fuzilado. O famigerado delegado torturador Sérgio 
Fleury montou um cenário de farsa para executá-lo 
e incriminar os frades dominicanos que davam apoio 
logístico à resistência da ALN. O sonho de Marighella 
por uma sociedade livre continua eterno, embalado 
por seus poemas:

“Liberdade
Não ficarei tão só no campo da arte,
e, ânimo firme, sobranceiro e forte,
tudo farei por ti para exaltar-te,
serenamente, alheio à própria sorte.
Para que eu possa um dia contemplar-te
dominadora, em férvido transporte,
direi que és bela e pura em toda parte,
por maior risco em que essa audácia 

importe.
Queira-te eu tanto, e de tal modo em 

suma,
que não exista força humana alguma
que esta paixão embriagadora dome.
E que eu por ti, se torturado for,
possa feliz, indiferente à dor,
morrer sorrindo a murmurar teu nome”.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados e todos os que assistem a esta sessão ou nela 
trabalham. A Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania da Câmara dos Deputados já recebeu pare-
cer do Parlamentar fluminense Marcelo Itagiba (eleito 
pelo PMDB, agora no PSDB) pela admissibilidade da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 171, de 1993, 
e de outras 29 PECs em trâmite nesta Casa legislativa, 

todas com vistas a alterar a maioridade penal, atual-
mente estabelecida em 18 anos de idade. 

Os projetos pretendem reduzir o patamar etário 
fixado na Constituição da República de 1988 (art. 228) 
para fins de responsabilização criminal. Enquanto uns 
propõem reduções acentuadas, para 14 ou para até 
12 anos de idade, outros condicionam a imputabili-
dade à elaboração de parecer psicológico prévio. No 
empenho por justificá-los, ofereceram-se argumentos 
para fundamentar a restrição de direitos, como a evo-
lução cultural e intelectual da sociedade; o direito de 
voto aos 16 anos; a suposição de que a norma inscrita 
no art. 228 da Constituição da República não é direito 
fundamental e, portanto, passível de alteração através 
de PEC; a falsa ideia de que, no Brasil, o adolescente 
já não é responsável pelos crimes (atos infracionais) 
que pratica. 

O adolescente que pratica um ato infracional é 
inimputável, mas não fica impune. Ele é responsabi-
lizado conforme a legislação especial, que leva em 
conta a sua condição peculiar de desenvolvimento e 
a necessidade de reeducação e ressocialização. Os 
adolescentes devem receber o tratamento especializado 
previsto na Lei 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), que prevê medidas socioeducativas. 
Para tanto, existem as Varas Especializadas da Infân-
cia e Juventude, unidades de internação e de semili-
berdade e também programas de liberdade assistida 
e de prestação de serviços à comunidade.

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
do Rio de Janeiro (CEDECA), atuante em defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, manifestou 
rigorosa discordância com a iniciativa, que considera 
“notoriamente inconstitucional e inoportuna”. 

Diz o manifesto do CEDECA: 

“Ignora-se que a clientela do sistema pe-
nal brasileiro está muito distante da camada 
populacional beneficiada pelos avanços das 
tecnologias de informação; que os direitos po-
líticos aos dezesseis anos são apenas ativos, 
sendo certo que a plenitude da cidadania só 
chega aos trinta e cinco anos de idade e que 
a circunstância de o artigo 228 não estar to-
pograficamente localizado no rol dos ‘direitos 
e garantias fundamentais’ não o desnatura 
enquanto cláusula pétrea constitucional, dado 
que o bem jurídico por ele tutelado é o mesmo 
protegido pelas garantias contidas nos incisos 
XXXVII a LXXI do art. 5° da Constituição da 
República de 88. E, diferente do que parece 
sugerir a mídia hegemônica, entusiasta do 
controle social e da repressão estatal violen-
ta, mais de 70% dos países do mundo, tal e 
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qual o Brasil, mantêm seu patamar etário de 
responsabilização criminal em dezoito anos 
de idade”. 

O CEDECA e dezenas de entidades de todo o 
Brasil rechaçam o parecer produzido pelo Deputado 
Federal Marcelo Itagiba e esperam que, em plenário, 
os projetos sejam rejeitados. O problema social jamais 
será resolvido com o recrudescimento da legislação 
criminal. A juventude brasileira pobre e marginalizada, 
alvo preferencial desse tipo de medida, demanda polí-
ticas públicas de inclusão social, isto é, educacionais, 
culturais e de saúde psicológica. Não há soluções efi-
cazes por outras vias.

Por fim, faço um alerta aos exemplares cidadãos 
que nos acompanham. Há muitas maneiras de não se 
votar o justíssimo PL nº 1, compromisso, aliás, do Go-
verno Federal e, obviamente, compromisso histórico 
do PSOL. Uma das maneiras de ludibriar todos os que 
vieram aqui com grande esforço é retirar de pauta da 
tarde de hoje a medida provisória. 

Fiquem atentos, porque todos ao microfone dizem 
“sim”. Na prática, podem dizer “não”.

Agradeço a atenção.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jovair 
Arantes, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PTB. V.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, ocupamos neste momento a tri-
buna para apresentar a posição do Partido Trabalhista 
Brasileiro com relação à questão dos aposentados.

O PTB é um partido que tem decisão, em con-
venção nacional, sobre apoio a todos os movimentos 
dos aposentados nesta Casa. Por essa razão, temos 
estado com o Presidente Lula, apoiando-o em todas 
as matérias que chegam a esta Casa, e trabalhado 
no sentido de ajudá-lo a fazer deste um País melhor 
para se viver. Mas não podemos entender que o Bra-
sil possa melhorar sem resolver o problema dos seus 
aposentados.

O Líder que especifica esta matéria, Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, de São Paulo, tem trabalhado no 
sentido de encaminhar as votações pelo partido. E as-
sim será durante todo o processo de votação em que 
essas matérias estiverem tramitando nesta Casa. 

Não poderia deixar de fazer este pronunciamento 
a todos os Deputados do PTB porque temos um com-
promisso de convenção nacional – da última conven-
ção do ano passado, que contou com a presença do 
Presidente Nacional Roberto Jefferson – de o PTB ser 
totalmente contrário a qualquer arrocho que possa ser 
levado aos aposentados. Portanto, já comunicamos ao 

Líder do Governo nesta Casa e aos colegas Líderes 
de outros partidos que o PTB estará firme na luta a 
favor dos aposentados e que queremos a votação do 
projeto de lei que está na Casa.

Por essa razão, Sr. Presidente, convoco todos 
os Deputados do PTB para estarem em plenário no 
momento oportuno para votar essa matéria. 

Agradeço muito a oportunidade de falar aos nos-
sos Deputados neste momento. Parece que o PSOL e 
o PDT também têm a mesma posição do nosso partido. 
Mas para o PTB essa é uma questão fechada, é uma 
decisão partidária. Nenhum Deputado poderá votar 
contra os aposentados nesta Casa, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Eu gostaria de informar ao Plenário que a 
Presidência vai manter a ordem de inscrições até as 
14h40min. Depois, fará alternância, a cada pronuncia-
mento do Pequeno Expediente, entre os pronuncia-
mentos. E da mesma forma com o Grande Expediente. 
Vamos ter um atraso inevitável, e peço compreensão 
a todos. 

Peço ao Deputado Claudio Cajado compreensão 
também, porque S.Exa. é o primeiro orador do Peque-
no Expediente e já está cobrando-me. Então faremos 
dessa forma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra a Deputada Manuela D’Ávila.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, em meu nome e no da bancada 
de meu partido, eu gostaria de ser solidária às traba-
lhadoras e aos trabalhadores aposentados, sobretu-
do àqueles do Rio Grande do Sul, que se encontram 
no plenário.

Em segundo lugar, nós, da bancada feminina do 
Congresso, estamos elaborando nota sobre o progra-
ma Fantástico de domingo. Por quê, Sr. Presidente? 
Porque, no Fantástico, em vez de se julgar a intolerân-
cia dos jovens da UNIBAN com aquela jovem mulher, 
julgou-se a roupa da menina, ou seja, se ela estava 
vestida adequadamente ou não. Presenciamos uma 
das mais cruéis manifestações de intolerância do País 
na História recente. 

Portanto, as mulheres desta Casa são solidárias 
àquela jovem, repudiam a intolerância contra ela, as-
sim como eu repudio a intolerância do Governador do 
Paraná, Requião, com relação aos homossexuais e às 
homossexuais de nosso País.

Muito obrigada.

 O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero ser solidário à caminhada, 
sábado próximo, dos militares da Polícia Militar do 
Ceará, que reivindicam a aprovação da PEC 300, de 
2008, que equipara os salários de todos os policiais 
e bombeiros militares do Brasil com os dos policiais e 
bombeiros militares do Distrito Federal. 

Então, sábado, nós estaremos em Fortaleza, par-
ticipando dessa grande manifestação da Polícia Militar, 
lutando por essa equiparação necessária, porque a dife-
rença salarial entre os soldos dos militares do Nordeste 
e os de Brasília é de quilômetros de distância! 

Portanto, nossa solidariedade e apoio à PEC 
300!

 A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o Diretório Regional, 
eleito recentemente no Congresso Estadual do PCdoB 
do Amazonas, ontem me elegeu Presidente do Dire-
tório Estadual.

Sei do tamanho do desafio que eu tenho pela 
frente, mas, assim como a Deputada Jô Moraes, que 
preside o PCdoB no Estado de Minas Gerais, eu tam-
bém farei grande esforço para conduzir os destinos 
do PCdoB na luta a favor da democracia, da melhor 
forma possível. Nosso desafio é muito grande, por-
que conduziremos partidos grandes, importantes. No 
Amazonas, temos um grande partido, com mais de 
20 mil filiados em todo o Estado. Deveremos condu-
zir o conjunto partidário na sucessão de 2010, que é 
importante para o Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, 
também é muito importante para o Amazonas, para 
os trabalhadores.

Aos aposentados quero dar meu abraço e dizer 
que vale sempre a pena lutar. É assim que conquis-
tamos as vitórias.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo 
Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, o 
Município de Coxim, em Mato Grosso do Sul, vive 
um momento histórico nesta quinta-feira. O Governa-
dor André Puccinelli está na cidade para inaugurar o 
Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva. Para mim, 

essa data somente é mais memorável do que outra, 
que remonta aos idos de janeiro de 2002, quando lá 
estive para assinar a autorização do início das obras 
de construção daquela unidade hospitalar. Na época, 
eu era Secretário de Estado de Saúde em Mato Grosso 
do Sul, e a construção do hospital tinha sido planeja-
da de acordo com o Plano Diretor de Regionalização 
(PDR), que, junto com nossa equipe, havíamos pro-
posto para o Estado.

Hoje, estou muito feliz, porque a semente lançada 
há 7 anos e 10 meses frutificou. E, o que é melhor, da 
forma como concebemos, pois o projeto arquitetôni-
co foi elaborado, por minha indicação, pelo renomado 
arquiteto Celso Costa, que foi também quem projetou 
mais de 60 hospitais em todo o País, entre eles o Rosa 
Pedrossian e a Santa Casa em Campo Grande.

Quero saudar, neste momento, o Governador 
André Puccinelli, que está tornando real o sonho que 
acalentamos há quase 10 anos. Sim, porque, ao deixar 
a Secretaria de Estado de Saúde em abril de 2002, 
imaginava que a administração estadual, na época, 
ia concluir as obras e entregá-las à população, o que, 
infelizmente, não aconteceu: o ex-Governador teve 
um segundo mandato, mas não entregou o hospital 
à população.

Neste momento, quero saudar também minha 
colega médica Beatriz Dobashi, atual Secretária Esta-
dual de Educação, cujo empenho foi extraordinário no 
sentido de estabelecer as prioridades da administra-
ção estadual na área de saúde – e o hospital de Coxim 
certamente entrou como uma das principais.

Com a inauguração, finalmente a população de 
Coxim e do norte do Estado terá um hospital que foi 
preparado para ser referência para toda aquela região. 
Para tanto, o Governo retomou as obras em meados 
de 2008 e investiu cerca de 3,7 milhões de reais em 
recursos para edificação e aproximadamente 2,7 mi-
lhões de reais em equipamentos a serem instalados. 
Assim, os usuários terão atendimento médico de qua-
lidade e sem necessidade, de toda a região norte, de 
deslocamento até Campo Grande, viajando por mais 
de 300 quilômetros, como ocorria até então. 

Pelo projeto que idealizamos na época, o hos-
pital terá 86 leitos, 10 UTIs (Unidades de Tratamento 
Intensivo) e 4 salas de urgência e terá capacidade para 
atender aproximadamente 500 pessoas por dia. Assim, 
acaba, portanto, o sofrimento de cerca de 7 mil pes-
soas que precisam ser levadas, por ano, para Campo 
Grande, a fim de tratar sua saúde. Com a implantação 
do Hospital Regional de Coxim, a expectativa é bene-
ficiar cerca de 120 mil habitantes da região norte. É 
saúde de qualidade chegando para a população e, o 
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que é melhor, por meio do SUS, o maior sistema de 
saúde do mundo.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. A população de Dourados vive dias de angústia 
com o crescente aumento dos índices de criminalidade 
urbana. Não bastasse o registro crônico de violência 
entre os índios, que, por si só, já é muito preocupante, 
agora a cidade está incomodada com a permanência, 
há mais de 5 anos, de um presídio semiaberto instalado 
em uma das mais importantes vias da cidade.

Com capacidade para 150 internos, o semiaberto 
de Dourados abriga hoje aproximadamente 500 presos. 
A unidade penal fica na Rua Hayel Bon Faker, área no-
bre da cidade, no prédio onde antes funcionava uma 
escola particular de ensino fundamental. A região tem 
um comércio forte, é um ponto privilegiado para con-
sultórios médicos e abriga até uma vila militar.

O presídio foi instalado no local para atender aos 
requisitos da Lei de Execução Penal. Os presos do re-
gime semiaberto ocupavam antes um prédio na Rua 
Cuiabá, próximo ao 1º Distrito Policial, e foram transfe-
ridos para o novo local no dia 20 de maio de 2004. 

Na época, houve protesto dos moradores pela 
transferência dos presos. Eles chegaram a organizar 
um abaixo-assinado e fizeram protestos na Câmara 
de Vereadores. O principal argumento dos morado-
res baseava-se na lei de utilização do solo e na Lei 
nº 2.831, de maio de 2004, que proíbe a instalação, a 
construção e a manutenção de estabelecimento penal 
em centros urbanos. 

A AGEPEN – Agência Estadual de Administra-
ção do Sistema Penitenciário chegou a fazer audiência 
pública para discutir o assunto. Algumas alternativas 
chegaram a ser cogitadas, como transferência dos 
presos para o Estádio Douradão e construção de uma 
sede própria para o presídio no Jardim Márcia. Mas 
nenhuma delas se concretizou. 

Os levantamentos da Polícia Militar sugerem que 
o alto índice de criminalidade em torno da área cen-
tral de Dourados e nos bairros próximos, registrado 
nos últimos meses, pode ser atribuído ao grande nú-
mero de presos que está cumprindo pena no presídio 
semiaberto. Eles se baseiam na frequência com que 
são presos em flagrante albergados do semiaberto, 
acusados de estarem envolvidos em atos ilícitos ou 
praticando arrombamentos, usando drogas e princi-
palmente realizando assaltos.

A opinião dos policiais está em sintonia com o 
desejo da população: o presídio semiaberto deveria 
ser afastado da área central da cidade, de preferên-
cia para uma área onde os internos tenham um úni-
co acesso. No atual presídio, os internos podem usar 
várias ruas de acesso tanto na saída quanto na che-

gada, e isso facilita muito para eles e prejudica o tra-
balho da polícia.

Esse é um antigo problema, que não conseguiu 
ser resolvido no Governo passado, mas eu tenho con-
fiança em que o Governador André Puccinelli será sen-
sível à urgência da questão e não poupará esforços 
até que ela esteja resolvida em definitivo.

Eu estou assumindo mais essa luta. Vou so-
mar-me àqueles que não se conformam e que não 
ficarão quietos enquanto não se encontrar uma saí-
da que devolva um tempo de paz e segurança para a 
nossa querida Dourados. 

Muito obrigado.

O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero aqui saudar toda di-
reção do jornal O Povo, seus jornalistas, todos os que 
fazem a campanha Deixe a luz do sol brilhar no céu 
do seu olhar.

Esta é uma campanha que o jornal O Povo vem 
fazendo para recuperar a Casa Sol Nascente, abrigo 
para crianças soropositivas. Resta à sociedade contri-
buir com esta campanha, legado deixado pelo saudo-
so Dr. Demócrito Duma, tendo agora à frente Luciana 
Duma, que faz com que o jornal possa também interferir 
nas campanhas que a cidade precisa desenvolver. 

Nós, da bancada cearense, com o nosso Coor-
denador José Guimarães, o Deputado Chico Lopes e 
os demais Deputados, estamos conjuntamente sinto-
nizados nesta campanha para que as crianças soro-
positivas possam ter um abrigo e também seu direito 
de cidadania.

Por isso, gostaria que esta matéria do jornal O 
Povo, veiculada no dia 2 de novembro, fosse transcrita 
nos Anais desta Casa, para que o povo do Ceará pu-
desse se engajar nesta campanha de solidariedade. 

(O microfone é desligado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Você ainda pode ajudar a Casa do Sol 
Nascente

O povo veio revestido de esperança ontem. A 
sobrecapa do jornal expôs as múltiplas facetas da 
campanha que deseja (re) construir uma casa para o 
Sol Nascente. Nas mãos de cada um, a possibilidade 
de doar um final feliz

Para (re) construir a Casa de Apoio Sol Nascente, 
devastada pelas chuvas do início do ano, toda ajuda a 
bem-vinda. Doações em dinheiro, em cimento, em mão-
de-obra. Vale qualquer maneira de partilha. Desde que 
o povo iniciou a campanha, o telefone do abrigo não 
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para de tocar. Mais do que uma contribuição material, 
cada um tem a possibilidade de doar um final feliz.

Ontem, a sobrecapa do o povo expôs as múltiplas 
facetas da campanha. As mãos que se espalhavam 
pelo jornal são um pouco dos Paulinhos e das Bea-
trizes que moram em uma das unidades da casa de 
apoio, no bairro Dias Macedo. Uma tarde, a assistente 
social deu a eles mais um papel em branco. Abraca-
dabra, o papel ganhou um azul, um rosa, um verde, 
um amarelo. Ganhou vida, enfim.

Nas mãos do ilustrador Guabiras, as mãozinhas 
de meninos e meninas portadores do vírus HIV, Ór-
fãos ou vitimas de abuso sexual se abrem em cores e 
formas. “O Guabiras foi dando vida a minha idéia: tirar 
da mão da criança do que está escondido”, traduz Gil 
Dicelli, editor de arte do o povo e “amigo das crianças” 
(como ele mesmo anexo). Assim, despertam pássaros, 
abelhas, borboletas, coelhos... Mais: a uma espécie de 
poeta visual, na verdade cotidiana o povo. “As mãos 
são o primeiro ato de doação. As mãos acariciam, por 
Exemplo. “É o símbolo mais forte do doar”, percebe o 
que poucos se dão conta. “Juntando mãozinha com 
mãozinha, a gente constrói um mundo de solidarie-
dade”, convida.

Então, repare bem nas figuras elaboradas de 
mãos dadas com Paulinhos e Beatrizes. Elas falam 
por si. “Os pássaros voando, por exemplo, é a idéia 
de liberdade, de alçar vôo”, mostra Gil Dicelli. “É 
mais natureza, mais vida, mais autoestima”, soma 
o ilustrador Guabiras, inspirado na brincadeira dos 
filhos para a concepção do projeto. Foram Lívia, 8, 
e Carlos Henrique, 11, que ensinaram ao ilustrador 
que há um mundo na palma da mão (de qualquer 
pessoa).

Guabiras, agora, imagina a nova Casa. Ela deve 
ocupar o lugar da frase “Deixe a luz de o sol brilhar 
no céu do seu olhar”, na sobrecapa do o povo. Tam-
bém cada um pode contribuir para essa Casa ganhar 
forma e cores.

O povo segue com “fé na vida, no homem, no 
que virá”, como sugere a música-tema da campanha. 
“-Semente do Amanhã- foi também o tema do nosso 
Presidente (Demócrito Dummar, 1985-2008). Canta-
mos a música para ele”, lembra Gil Dicelli. “Então, pra 
gente do o povo, a música tem uma dupla força. Ele 
(Demócrito) foi um grande incentivador de campanhas. 
De certa forma, é como se estivesse um pouco pre-
sente nesta também”, completa. É como bem disse o 
empresário Pio Rodrigues, ao ser sucinto, naquele 25 
de abril: “Morreu um sonhador, mas não o sonho”. Por 
isso, o jornal já tem um espaço reservado, nas suas 
páginas  não suas páginas, para a Casa do Sol Nas-
cente. (Ana Mary C. Cavalcante)

COMO AJUDAR

Para depósitos em dinheiro (qualquer quantia): 
há uma conta no Banco do Brasil, número 49.000-8, 
agenda 3646-3.

Outras doações podem ser feitas ao escritório da 
Casa do Sol Nascente: Avenida Alberto Craveiro, 222, 
Castelão. Telefone: 3469.4437. A instituição necessita, 
cotidianamente, de fraldas (para crianças e adultos), 
roupas de cama, produtos de higiene pessoal, alimen-
tos, voluntária.

 Por, mês, a Casa do Sol Nascente necessita de 
85 fraldas geriátricas, 70 fraldas infantis, 15 caixas de 
luvas de procedimentos, 60 quilos de arroz, 30 qui-
los de feijão, 20 pacotes de macarrão e 150 quilos 
de carne.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de saudar os 
aposentados do Brasil aqui presentes, que reivindicam 
nada mais do que o justo: um reajuste de salário digno, 
pelo menos equiparado ao reajuste do salário mínimo. 
Os aposentados do Brasil só contam com este Parla-
mento para garantir a solidariedade.

Ao mesmo tempo, quero registrar nesta Casa 
a decisão acertada da Justiça Federal do Acre, que 
acatou pedido do Ministério Público Federal, quando 
obriga a FUNASA, o Governo do Estado e o Governo 
Federal a garantirem tratamento digno e justo aos con-
taminados pelo DDT, que durante muitos anos foram 
os mata-mosquitos no Brasil inteiro, foram aqueles que 
salvaram muita gente de pegar malária, mas que hoje 
estão doentes, precisando do apoio do Governo Fede-
ral, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.

O Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo 
exarou decisão acolhendo manifestação do Ministério 
Público Federal no Acre na ação civil pública que trata 
da prestação de atendimento a servidores da Funda-
ção Nacional de Saúde vitimados pelo contato com 
o DDT. A decisão foi motivada por pedido do MPF do 
Acre para que houvesse efetivo cumprimento de or-
dens judiciais anteriores para a formulação do plano 
de atendimento e indicação de entidade idônea para o 
diagnóstico dos possíveis enfermos. São réus na ação 
o Estado do Acre, a União e a FUNASA.

Na manifestação do MPF, acolhida pelo Juízo, 
ficou demonstrado que o Estado do Acre não cumpria 
o determinado pela Justiça ao indicar atendimento aos 
pacientes apenas uma vez por semana, em turno úni-
co. Assim, o primeiro atendimento dos 720 servidores 
com suspeitas de contaminação poderia levar mais de 
8 meses, período em que os contaminados poderiam 
perecer sem qualquer atenção. Neste ponto, a Justiça 
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ordenou, agora, que o Estado apresente plano razoável 
de atendimento em prazo de 5 dias, ou a condenação 
a atender a todos no prazo máximo de 2 meses, con-
forme o pedido do MPF.

Em outro ponto demonstrado, o Juiz Federal re-
conheceu que o toxicologista anteriormente indicado 
para compor a comissão é pessoa vinculada à FU-
NASA de longa data, justamente por emitir pareceres 
que favorecem ao órgão. Assim sendo, não poderia 
ser o único a fazer o diagnóstico, ficando o Estado 
obrigado a contratar o Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade do Rio de Janeiro – IESC/UFRJ para 
figurar como auxiliar do Juízo no diagnóstico dos pa-
cientes e na avaliação das medidas implementadas 
pelos demandados.

A Justiça deu, ainda, prazo de 30 dias para que 
os demandados apresentem os resultados dos exames 
toxicológicos, e 90 dias para apresentação dos demais 
exames – clínicos, neurológicos, oncológicos.

A União, bem como o Estado do Acre, ainda de-
verão se justificar em 5 dias sobre outras deficiências 
apresentadas pelo MPF, como: falta de assistência 
logística de hospedagem a pacientes que precisem 
se deslocar para realizar os exames, fornecimento 
de medicamentos, falta de atendimento itinerante a 
pacientes que não possam se deslocar, criação de 
equipe multidisciplinar especificamente para o aten-
dimento, entre outras.

Caso a decisão não seja cumprida, o juiz alerta 
que serão aplicadas sanções legais cabíveis, inclusive 
a prisão em flagrante dos agentes públicos responsá-
veis pelos órgãos, além da multa prevista.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra o Deputado Zonta.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um ape-
lo a V.Exa. para que tivéssemos como primeiro item 
da Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 1, de 2007, por-
tanto, depois da Medida Provisória nº 466, que está 
trancando a pauta.

Esta é a promessa e a proposta da Mesa, capi-
taneada pelo Presidente Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Zonta, faço apenas um esclareci-
mento a V.Exa., que serve para todo o Plenário e para 
os aposentados do Brasil que nos acompanham.

Diante da aplicação regimental, nós temos uma 
primeira medida provisória que tranca a pauta das 
votações no dia de hoje. É preciso que essa medida 
provisória seja votada para que o PL nº 1, de 2007, 
possa entrar em pauta. Então, o esforço daqueles que 
efetivamente querem votar o PL nº 1 é votar a medida 
provisória. Qualquer trabalho que seja feito no senti-

do de não votar a medida provisória é uma prova de 
que não se está fazendo todo o esforço para votar o 
referido projeto.

Então, para esclarecer, o Presidente Michel Temer 
está cumprindo o Regimento. A disposição de S.Exa. de 
votar o PL nº 1 está mantida mas, antes, tem de haver 
acordo de Líderes e consenso deste Plenário para que 
se vote a medida provisória que tranca a pauta.

O SR. ZONTA – O.k. Está entendido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Paes de Lira; logo 
em seguida, falará o Deputado Claudio Cajado.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, pareceu-me, desde logo, sintomática – e 
não para o bem da sociedade, dos policiais militares 
e bombeiros militares, a adesão manifestada pelo 
Senador Renan Calheiros à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, de 2008 – PEC nº 300, ora em 
fase de exame por Comissão Especial desta Câmara 
dos Deputados.

Hoje, ao mesmo tempo em que a Comissão ou-
via a leitura do relatório do Deputado Major Fábio, a 
Comissão de Constituição e Justiça – CCJ do Senado 
incluía, extrapauta, votava e aprovava a PEC nº 41, de 
2008, da Câmara Alta, cujo propósito, essencialmente, 
é o mesmo: instituir um piso salarial nacional para poli-
ciais militares, bombeiros militares e policiais civis.

Acontece que o texto do Senado não interessa à 
sociedade, nem aos militares estaduais e policiais civis, 
pois remete o valor do piso à lei federal, obviamente 
retirando-lhe a ansiada garantia: a de norma constitu-
cional, dificilmente frustrável no futuro. 

Parece claro que a iniciativa do Senador Renan 
Calheiros, talvez por inspiração do Governo, objeti-
va, no fundo, torpedear a PEC nº 300. É notório que 
o apoio à PEC nº 300 vem ganhando corpo entre os 
Deputados, vem se tornando um verdadeiro tsunami 
de convencimento. Um modo de barrar-lhe o avanço é 
exatamente pautar e aprovar rapidamente uma emen-
da constitucional que aparentemente atinja o mesmo 
propósito, mas fragilizando a garantia essencial rela-
cionada ao piso salarial.

Substituir uma garantia constitucional por outra, 
estatuída meramente em lei ordinária, é manter a ins-
tabilidade e a incerteza que sempre caracterizaram a 
situação remuneratória da brava gente que, com grave 
risco de vida e frequente preço de sangue, defende-
nos a todos, em toda a parte, todo o tempo, contra a 
sanha do crime e os efeitos dos sinistros e das cala-
midades naturais.

Portanto, peço a esta Casa de Leis que mantenha 
seu foco na PEC nº 300 e, ainda que as matérias ve-



61638 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

nham a ser apensadas, aprove o texto que for votado 
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

É preciso fazer justiça salarial aos humildes bra-
sileiros que têm coragem e disposição para abraçar 
as profissões de armas que representam, não raro ao 
custo de suas generosas vidas, a defesa da socieda-
de e a preservação da paz para o presente e para o 
futuro. 

Solicito a divulgação nos meios de comunicação 
social do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Clau-
dio Cajado.

V.Exa. dispõe de até 5 minutos na tribuna. A Mesa 
será rigorosa, porque há muitos oradores inscritos no 
dia de hoje.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu fui extremamente 
tolerante e espero que V.Exa. tenha a mesma tolerância 
com este Parlamentar. Mas cumprimento V.Exa., De-
putado Antonio Carlos Magalhães Neto, conterrâneo, 
baiano, e todos os Deputados presentes.

Quero fazer este pronunciamento em 2 momen-
tos. Primeiro, quero dizer que na Bahia os assaltos, 
a insegurança da população chegou também ao Po-
der Judiciário. Em Dias D’Ávila, minha cidade natal, 
houve um assalto, em que todas as armas de fogo 
foram roubadas, dentro do cartório da Comarca de 
Dias D’Ávila.

Sr. Presidente, não temos mais segurança na 
própria instituição que deve fazer com que a justiça 
ocorra. Ladrões estão entrando nos fóruns, nos órgãos 
do Poder Judiciário, para roubá-los. Isso não ocorreu 
apenas em Dias D’Ávila: outras Comarcas do Estado 
da Bahia foram também objeto de roubo de assaltan-
tes; de igual forma, de armas de fogo.

Os assaltos, os latrocínios, os homicídios, a ta-
manha insegurança existente no Estado da Bahia 
agora atinge o próprio Poder Judiciário. Não podemos 
assistir, sem reação, a esse aumento considerável da 
violência no Estado. A Bahia tem como um dos atrati-
vos o turismo. Não podemos permitir que a violência, a 
insegurança prospere no Estado, que tem como base 
econômica o turismo. Daí por que faço esse protesto 
veemente, essa crítica contundente.

Para que não fique apenas na crítica, para que 
não pensem que nós, que somos Oposição, fazemos o 
discurso fácil de apresentar mazelas e erros sem apre-
sentar solução, devo dizer que apresentei – a bancada 
da Bahia -, na elaboração e votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, uma emenda de bancada para 
a segurança pública, e essa mesma emenda devere-

mos reiterar e apresentar agora, quando da discussão 
e votação do Orçamento Geral da União.

Essa medida que propomos irá fazer com que 
tenhamos condições de adquirir, através de recursos 
do Governo Federal para o Estado da Bahia, proteção 
individual para o policial, como coletes e armamen-
tos, e viaturas tanto para a Polícia Civil, quanto para 
a Polícia Militar.

Dessa forma, entendo que não apenas estamos 
apresentando um dos graves erros na condução do 
Governo da Bahia, que é não priorizar a segurança, 
não aumentar os investimentos com recursos do próprio 
Estado, mas também estamos fazendo a nossa parte 
ao viabilizar recursos do Governo Federal para serem 
aplicados na segurança no nosso Estado.

O que não podemos permitir é que a segurança 
hoje não tenha por parte do Governo a atenção ne-
cessária.

Sou da região metropolitana, e lá só fazem crescer 
os índices de homicídio, assalto a pessoas, assaltos 
a bancos e, agora, pasmem, assaltos a fórum, sede 
do Poder Judiciário nos municípios. Ou seja, Sr. Pre-
sidente, chegamos ao limite do aceitável.

Espero que isso sirva de alerta para que o Go-
verno da Bahia, através da Secretaria de Segurança 
Pública, comece a adotar medidas preventivas, porque 
não foi apenas em uma Comarca. Já tenho conheci-
mento de que foi em mais de uma Comarca que esse 
fato aconteceu. Portanto, está na hora de reagir, e a 
reação não pode esperar, tem que ser imediata.

Neste segundo momento, Sr. Presidente, eu gos-
taria de me reportar a esses aposentados e aposen-
tadas que lotam as nossas galerias – eu tenho pai e 
mãe aposentados -, que não vieram aqui para pedir 
favor nenhum, não, mas para exigir o direito que lhes 
assiste de nós zelarmos pelos aposentados brasilei-
ros, termos respeito por esses cidadãos que vieram a 
Brasília para nos ver votar o PL nº 1. Nós iremos pro-
testar, levantar a nossa voz contra qualquer medida 
que venha a dificultar a sua aprovação no dia de hoje, 
porque aqui se aprovam muitas matérias, mas, quan-
do dizem respeito principalmente aos aposentados, 
não há dinheiro, não há recursos e cria-se dificuldade 
de toda forma.

Conversava com o Presidente ACM Neto, e nós, 
Democratas, fechamos questão. Iremos votar a favor, 
iremos fazer com que o Plenário vote a favor dessa 
medida por questão de justiça. O Deputado que não 
votar a favor não considera nem seu pai nem sua mãe, 
porque, se os considera, vota a favor dos que estão aqui 
– e os que aqui não estão amanhã poderão estar.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra a Deputada Iriny Lopes.

Antes, porém, para dar como lido seu pronuncia-
mento, tem a palavra o Deputado Manato.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, meu pai era médico do INSS, antigo INAMPS. 
Hoje, minha mãe é pensionista. Em conversa com 
meu pai no início do mandato, ele dizia: “Meu filho, 
procure sempre votar com os trabalhadores; procure 
sempre votar nos programas sociais; procure sempre 
votar com os menos favorecidos; procure sempre vo-
tar para baixar os impostos, mas, principalmente, meu 
filho, vote com os aposentados, porque um dia você 
vai chegar lá.” 

São 30, 40, 50 anos trabalhando para um futuro 
melhor do nosso País e, na hora em que se aposen-
tam, precisam ser reconhecidos. Então, precisamos 
ter uma política para os aposentados igual à que nós 
temos para o salário mínimo. Nós temos que corrigir 
as aposentadorias da mesma forma. Os aposentados 
merecem.

O PDT está junto, Presidente. (Palmas nas ga-
lerias.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputada Iriny Lopes, V.Exa. dispõe de até 5 
minutos na tribuna.

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quero cumprimentar os aposentados do Brasil, mobi-
lizados em torno das suas justas reivindicações, que, 
tenho certeza, hoje esta Casa resolverá.

Quero aqui falar de 2 assuntos importantes, Sr. 
Presidente. Em primeiro lugar, quero registrar a minha 
solidariedade ao meu Estado, o Espírito Santo, no que 
tange ao debate dos royalties de petróleo, que esta 
Casa começa a definir tanto nas Comissões Especiais, 
que votam hoje os seus relatórios, quanto no Plená-
rio, que a partir da próxima terça-feira vai debater a 
questão. Estou solidária com o meu Estado do Espírito 
Santo, na qualidade de Estado produtor de petróleo, no 
sentido de não permitir que ele deixe de ser beneficia-
do no marco regulatório do pré-sal. Quero aqui deixar 
registrado que estamos empenhados – a bancada do 
Espírito Santo – em fazer com que o Relator possa 
receber e incorporar a proposta da manutenção do ín-
dice de 22,5% para os Estados produtores, conforme 
estava no seu relatório preliminar. 

Tenho certeza de que durante esses dias podere-
mos voltar a analisar mais detidamente esse assunto. 
Fica registrada a minha posição. 

Ainda agora à tarde, na Comissão Especial da 
qual sou membro titular, farei essa reflexão, pois no 

momento, apesar de o tema pré-sal estar dominando 
os debates na Casa, preciso utilizar este Pequeno 
Expediente para me solidarizar com as famílias que 
estão desabrigadas no meu Estado, vitimado por 10 
dias de intensas chuvas, que deixaram 760 mil pesso-
as desabrigadas e afetadas de uma ou de outra forma. 
Existem mais de 10 mil desabrigados e desalojados 
na Grande Vitória e no interior. 

Três pessoas morreram em Cariacica – Claudio-
nor Teles e suas duas filhas, de 1 e 5 anos. A situação 
de alguns Municípios é dramática. Em especial, quero 
registrar a situação de João Neiva, de Santa Maria de 
Jetibá e de Rio Bananal, que estão com as suas vias 
interditadas; parte das pessoas perderam todos os seus 
bens e tiveram as suas casas invadidas pelas águas. 
Em Rio Bananal e Santa Leopoldina, a violência das 
águas arrasou boa parte das cidades. 

A circulação pelas estradas também foi prejudica-
da, com mais de 100 quedas de barreiras. O Aeroporto 
de Vitória ficou fechado por mais de 72 horas em fun-
ção da falta de equipamentos adequados para pousos 
em condições climáticas adversas. Somente no último 
fim de semana, choveu cerca de 180 milímetros – o 
índice ultrapassa o esperado para todo o mês, que era 
de 120 milímetros. Em 30 anos, foi a maior chuva que 
tivemos no Estado do Espírito Santo.

Enfim, é uma situação dramática para os morado-
res, que merecem a nossa solidariedade e o empenho 
das prefeituras e nosso junto ao Governo Federal para 
reconstruir o que a chuva levou. 

Enviei um requerimento ao Governo Federal pe-
dindo a liberação do FGTS dos moradores das áreas 
atingidas. O recurso pode ajudar aqueles que perderam 
tudo a recomeçar a vida. O Ministério da Integração 
Nacional, contactado pelo Senador Renato Casagran-
de, já garantiu a liberação de cestas básicas e remé-
dios à população. 

Existem cidades, como Santa Leopoldina e Rio 
Bananal, que sofreram mais com a intensidade e quan-
tidade pluviométrica por serem cortadas, em sua grande 
parte, por rios. Outras, como Vila Velha, enfrentam anu-
almente o mesmo problema. A cidade tem pelo menos 
60% de seu território abaixo ou no nível do mar, e em 
alguns bairros, como Pontal das Garças e Darly Santos, 
não existe qualquer condição de habitabilidade. 

Para um Município com essa configuração e que 
teve, ao longo de sua existência, uma ocupação desor-
denada, é preciso investir fortemente na drenagem e 
limpeza de seus 12 canais e córregos, na limpeza de 
galerias, em saneamento ambiental, em macrodrena-
gem, algo que foi iniciado na gestão passada, através 
de programas do Governo Lula. 
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Além de dar continuidade a essa iniciativa, penso 
que a atual administração deve discutir com a popu-
lação, com empresários, alternativas a médio e longo 
prazos, para evitar que todo final de ano e início de 
outro tenhamos que assistir a essa tragédia anunciada. 
Os moradores da cidade não podem, a cada 10 me-
ses, enfrentar os mesmos problemas, ver suas casas 
invadidas pelas águas, todos seus móveis comprados 
a duras penas e seus sonhos serem carregados pelas 
enchentes.

A partir de hoje, vou utilizar a força do meu man-
dato para fazer com que as pessoas vitimadas pelas 
chuvas no Estado possam se valer do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço a fim de minimizar os efei-
tos dramáticos das chuvas sobre os seus bens, sobre 
as suas casas. 

Como Parlamentar vou me empenhar fortemente 
para que os recursos necessários à reconstrução dos 
municípios atingidos sejam avaliados e liberados o mais 
rapidamente possível, mas aos administradores munici-
pais peço que lidem com o problema com a seriedade 
que merece, elaborando um planejamento estratégico 
para suas cidades, considerando suas características 
geográficas, hidrológicas, a ocupação urbana, e deba-
tendo exaustivamente as soluções. O Espírito Santo 
tem grandes especialistas em hidrografia, como Elmo 
Dall Orto, que resolveu, entre as décadas de 60 e 70, 
boa parte dos entraves de Vila Velha. É preciso que 
tenhamos a humildade de consultar esses especialis-
tas, que podem nos indicar alternativas, um caminho 
que, embora saibamos não seja fácil e rápido, abrirá 
uma possibilidade de se evitar, no futuro, a tragédia 
para milhares de capixabas.

Sr. Presidente, as Prefeituras precisam se ade-
quar à nova modalidade de prevenção às chuvas para 
terem acesso às verbas do Ministério da Integração 
Nacional. Para que possamos ajudar, cumprindo nosso 
papel de Parlamentar, é necessário que o planejamen-
to estratégico das administrações municipais esteja 
focado nessa questão das enchentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encerro 
dizendo que queremos que a INFRAERO cumpra aquilo 
que combinou com o Governo do Estado do Espírito 
Santo e sua bancada federal no sentido de dar conti-
nuidade às obras do Aeroporto de Vitória e comprar 
os equipamentos que permitam pouso em situação de 
chuva, pois nosso aeroporto ficou fechado por mais de 
72 horas e a própria bancada teve de ir para o Estado 
do Espírito Santo de ônibus ou de carro. 

Pedimos que a INFRAERO cumpra aquilo que 
combinou com a bancada do Espírito Santo e o Go-
verno do Estado no sentido de liberar recursos para a 

compra desses equipamentos, compromisso feito há 
mais de 1 ano e meio.

Agradeço a V.Exa. a tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concederei a palavra ao nobre Deputado José 
Guimarães, terceiro orador do Pequeno Expediente. 

Antes, porém, para dar como lido o pronuncia-
mento, passo a palavra à Deputada Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
neste minuto que o Regimento nos dá, em primeiro 
lugar quero cumprimentar as trabalhadoras e os tra-
balhadores do Brasil pela mobilização que parte da 
ideia de que é necessário dar um fim ao fator previ-
denciário e estabelecer uma política de valorização 
das aposentadorias.

Em segundo lugar, quero tornar pública a nota 
da Diretoria das Mulheres da União Nacional dos Es-
tudantes solidarizando-se com a estudante Geysa Ar-
ruda, de São Bernardo do Campo, submetida ao mais 
bárbaro constrangimento no dia em que foi para a uni-
versidade. Esses atos que constantemente alimentam 
a violência contra a mulher não podem ser tolerados, 
sob pena de o crime crescer cada dia mais.

Na semana que passou, fomos surpreendidos 
com vídeos e depoimentos, nas emissoras de TV, rá-
dios, nos jornais e, em especial na Internet, relatando 
a violência sofrida pela estudante de Geysa Arruda, de 
21 anos, nas dependências da Universidade Bandei-
rante – UNIBAN, situada em São Bernardo do Campo, 
no ABC paulista. Isto por ter ido à aula com um vestido 
curto. Foi um caso que alguns analistas rotularam de 
comportamento de massa, quando as pessoas perdem 
a identidade e seus valores, passando a agir movidas 
por instinto, como uma manada. 

Foi isso o que se viu, quando alunos passaram a 
hostilizar a colega, numa ação crescente em seu cunho 
desencadeador de potencial violência física. De pala-
vras eles passaram a caminhar contra ela e ameaçá-
la até de estupro. Isto mesmo, de estupro!

A estudante teve de se proteger e foi trancada 
em uma sala com a ajuda de um professor, enquanto 
algumas colegas chamavam a Polícia para escoltá-la 
até em casa, na cidade de Diadema, também no ABC 
paulista. 

Mesmo na presença da polícia – foram ao local 
várias equipes de policiais-, as agressões verbais não 
cessaram. Foi intensa a mobilização dos estudantes, 
que a cercaram em todo o percurso, até a saída da 
unidade escolar. Muitos subiram em móveis e portas 
para fotografá-la, para apontar o dedo incriminatório e 
lhe dirigir insultos morais. Ela saiu aos prantos, vestin-
do 2 aventais para esconder o vestido curto. Da aula 
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ela iria para a balada, segundo disse, ao justificar o 
uso do vestido.

Não bastasse o ato em si, senhores, isto acon-
teceu numa instituição educacional de nível superior, 
destinada a preparar e lançar no mercado de trabalho 
profissionais especializados, no Estado que é a maior 
força econômica do País. Não bastasse, as ameaças 
continuaram por toda a semana que passou e ainda 
continuam. Pela Internet e em depoimentos a jornais e 
emissoras de rádio e TV, alunos e alunas da instituição 
revelam a intenção de manter a hostilização contra a 
colega: a estudante de Turismo que foi de saia curta 
para a aula.

Meus queridos, já passou da hora de olharmos 
para o País que estamos construindo, para o que dei-
xamos entrar em nossas casas pelos meios de co-
municação, para as ideologias que nossos meninos 
e meninas e nós mesmos estamos consumindo, sem 
nenhuma avaliação crítica, sem nenhuma forma de 
defesa. Simplesmente deixamos entrar em nossos 
lares sob a forma de programas, músicas, ou outra 
expressão rotulada de arte, ou diversão. É preciso es-
tar atento para a educação, a formação, a reação de 
nossos filhos. Para a violência que procuramos não 
ver ou sentir. Ela está crescendo e nos fazendo cada 
vez mais refratários...

Que essa ação desencadeada nessa instituição 
universitária seja um marco a nos alertar para a ne-
cessidade de mudanças contra um mal maior. Contra 
a manipulação de uns poucos, mas ameaçadora de 
toda uma geração. 

Quero aqui fazer coro à União Nacional dos Es-
tudantes – UNE, que através de sua Diretoria de Mu-
lheres rechaça toda essa ação preconceituosa e dis-
criminatória.

Basta de violência! Não é esse o Brasil que que-
remos. Não é para isso que colocamos nossos filhos 
em escolas. Não é para isso que trabalhamos. Não são 
alguns poucos mal-intencionados, portadores de des-
vios éticos, morais e psicológicos que vão prevalecer 
sobre a imensa população trabalhadora e organizada 
e de boa-fé deste País. Não mesmo. Peço que seja 
registrada a nota de repúdio da UNE.

É o que eu tenho a dizer. 
Muito obrigada.

NOTA A QUE SE REFERE A ORADO-
RA:

Nota da UNE sobre violência sexista 
na Uniban

Nós, mulheres estudantes brasileiras, vimos a pú-
blico repudiar todas as forma de opressão e violência 
contra as mulheres. No dia 22 de outubro deste ano, 

uma aluna da Uniban (campus ABC – São Paulo), com 
a falsa justificativa de ter ido à aula de “vestido curto”, 
é seguida, encurralada, xingada e agredida por seus 
“colegas estudantes”.

A cena de horror é filmada, encaminhada à in-
ternet e vira notícia por todo o país. Não aceitaremos 
que casos de machismo como esses passem desper-
cebidos ou que se tornem notícia despolitizada nos 
meios de comunicação. O fato em questão revela a 
opressão que as mulheres sofrem cotidianamente, ao 
serem consideradas mercadoria e tratadas como se 
estivessem sempre disponíveis para cantadas e para 
o sexo. Não toleramos comentários que digam que a 
estudante “deu motivo” para ser agredida. Nenhuma 
mulher deve ser vítima de violência, nem por conta da 
roupa que usa nem por qualquer outra condição. Nada 
justifica a violência contra a mulher.

Sendo assim, nós, mulheres estudantes brasi-
leiras, organizadas na luta pelo fim do machismo, ra-
cismo e homofobia, denunciamos a violência sexista 
ocorrida contra a aluna da Uniban, nos solidarizamos 
com as mulheres vitimizadas por esses crimes e que-
remos punição a todos os agressores envolvidos nes-
se episódio e em outros tantos que acontecem e não 
repercutem na mídia.

Não vamos nos calar perante o machismo e a 
violência.

Somos Mulheres e não Mercadoria!
União Nacional dos Estudantes
Diretoria de Mulheres

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. José Guimarães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, acabamos de votar na Comissão Especial 
criada para analisar o Projeto de Lei nº 5.940, que tra-
ta do Fundo Social, o relatório final, apresentado pelo 
Deputado Antonio Palocci. Essa votação tem um valor 
simbólico muito grande, primeiro pelas inovações que 
o Relator apresentou no relatório. 

O relatório apresentado pelo Deputado Antonio 
Palocci inova em várias questões importantes. Ele dei-
xou de ser um relatório do Poder Executivo e passou a 
representar a média do pensamento daquela Comis-
são Especial, em que trabalhamos todos esses dias. 
Apresentamos, por intermédio do Deputado Palocci, 
o que havia de síntese do debate travado naquela Co-
missão Especial.

O relatório contou com os votos favoráveis do 
DEM, do PSDB e do PPS. Estabelecemos diálogo com 
o PPS, o DEM e o PSDB, e os Deputados dos 3 par-
tidos que fazem oposição votaram favoravelmente ao 
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relatório do Deputado Antonio Palocci, com apenas 1 
voto contrário do Deputado Geraldinho, do PSOL.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero falar 
sobre a importância das mudanças introduzidas pelo 
Deputado Palocci no relatório final. A primeira grande 
mudança ocorreu no art. 1º, que cria o Fundo Social, 
em que o Deputado Palocci introduziu 3 questões 
fundamentais. A primeira, uma dimensão regional. A 
questão regional passou a ser um princípio no desen-
volvimento dos programas e projetos que tratarão do 
combate à pobreza. E isso tem grande importância 
para as regiões mais pobres do País.

A segunda inovação introduzida pelo Deputado 
Palocci foi a saúde pública, incluída também no art. 
1º do Fundo Social. Isso representa um clamor nesta 
Casa. Se é verdade que o Fundo não dispõe ainda de 
recursos, e são recursos finitos, o que nós aprovamos 
sinaliza exatamente que esse Fundo Social pode rea-
lizar programas que, de fato, combatam a pobreza em 
nosso País, especialmente no Nordeste brasileiro.

Além disso, Sr. Presidente, o Deputado Antonio 
Palocci apresentou duas grandes mudanças. A primeira 
diz que os recursos destes blocos já licitados no regime 
de concessão também irão compor o Fundo Social.

Fez mais: acatou um voto em separado do De-
putado Luiz Alberto, do Estado da Bahia, subscrito 
por mim, no relatório final, que determinava que 50% 
dos royalties destinados diretamente à União fossem 
destinados ao Fundo Social. E o Deputado Antonio 
Palocci foi mais além: colocou em seu relatório que 
são 100% dos recursos. Todos os recursos da parcela 
que caberá à União sobre os royalties serão destina-
dos ao Fundo Social.

Portanto, é um Fundo Social que, se não é – como 
alguém disse – uma Brastemp para resolver todos os 
problemas das desigualdades regionais deste imen-
so Brasil, é um sinalizador de que nós trabalhamos 
no sentido de oferecer a esta Casa aquilo que foi o 
pensamento trabalhado na Comissão Especial que 
analisou o Fundo Social.

Prevaleceu, portanto, Sr. Presidente, uma visão do 
Congresso Nacional, uma visão desta Casa, porque lá 
não se estabeleceu nenhum confronto com a Oposição 
e vice-versa, nos termos apresentados pelo Deputa-
do Antonio Palocci. O relatório de S.Exa., portanto, é 
uma demonstração do eficiente trabalho que a nossa 
Comissão fez, e o Deputado Antonio Palocci está de 
parabéns. Com toda sua coerência e, principalmente, 
com sua habilidade nós pactuamos e votamos, qua-
se por unanimidade, esse relatório hoje na Comissão 
Especial do Fundo Social.

Para nós, Deputados nordestinos, isso tem uma 
importância muito grande. O Deputado Antonio Pa-

locci, mesmo sendo de São Paulo, com toda a sua 
generosidade, compreendeu que a questão regional 
tem que ter uma dimensão nacional. Por isso, regiões 
como o Nordeste brasileiro hoje passam a fazer parte 
da agenda do pré-sal. 

O pré-sal, portanto, é o futuro para as próximas 
gerações; é o futuro para aqueles que querem cons-
truir um País desenvolvido, socialmente justo, um País 
democraticamente viável. É isso o que fizemos na Co-
missão Especial

Finalmente, quero parabenizar o Deputado Anto-
nio Palocci pelo brilhantismo de seu relatório, porque 
teve a capacidade de agregar os votos do DEM, do 
PPS e do PSDB na nossa Comissão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – A próxima oradora do Pequeno Expediente é 
a Deputada Janete Capiberibe. 

Antes, porém, concedo a palavra ao Deputado 
Geraldinho, para dar como lido seu pronunciamento.

O SR. GERALDINHO (PSOL-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou tentar 
em 1 minuto cumprimentar os aposentados. O Depu-
tado que me antecedeu falou sobre o Fundo Social. 
Literalmente fomos atropelados na Comissão do Fun-
do Social. Apresentamos uma emenda que permitia à 
Previdência Social fazer parte do Fundo Social. Vocês 
estão excluídos. Estamos excluídos. Achamos que não 
era nenhum favor da Comissão. O pré-sal existe há 
anos. Se hoje existe tecnologia para retirar o pré-sal, 
é graças à PETROBRAS. Se existe a PETROBRAS, 
é graças aos trabalhadores de hoje e do passado. 
Hoje, muitos estão aqui, nas nossas galerias como 
aposentados.

Queremos pedir a sensibilidade dos Parlamen-
tares e vamos apresentar uma emenda aqui no plená-
rio. Vamos colher assinaturas. O PTB já se manifestou 
que vai votar.

O PSOL é favorável aos aposentados e vai votar 
a favor do PL nº 1.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra a Deputada Janete Capiberibe, 
que dispõe de até 5 minutos na tribuna.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, faço este pronunciamento lamentando que 
boa parte da população de Macapá e Santana, entre 
outros Municípios do Amapá, não poderá acompanhá-
lo porque estão sem energia elétrica. Outras pessoas 
não vão assistir a este pronunciamento porque não há 
Internet banda larga. E muitos sequer poderiam ser 
avisados sobre ele, porque a telefonia, celular ou fixa, 
também é deficitária.
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Macapá e Santana, as 2 maiores cidades do 
Estado, onde moram 70% da população, sofrem ra-
cionamento de energia há 1 semana. Os apagões 
duram mais de 4 horas diárias, afetam a indústria, 
o comércio e os serviços de saúde e educação, au-
mentam a insegurança e obrigam cancelamentos de 
aulas. Empresários e investidores deixaram o Estado. 
O desemprego é crescente.

No interior é pior. Em alguns lugares, como Pe-
dra Branca e Serra do Navio, a energia já faltou por 15 
dias seguidos. É comum o município ficar sem energia 
elétrica por 2 ou 3 dias.

Em pleno século XXI, esse tipo de racionamento 
não pode ser justificado ou considerado parte de um 
planejamento. Não podemos aceitar ingenuamente as 
justificativas da ELETRONORTE.

Há 2 semanas, numa audiência da Comissão 
da Amazônia que discutiu a distribuição de energia 
no Amapá – da qual o Governo do Estado e a própria 
CEA fugiram -, nada previa os apagões atuais. Não 
falaram no baixo nível da hidrelétrica Coaracy Nunes 
ou no atraso do combustível levado pela PETROBRAS. 
Querem nos fazer acreditar que as causas dos apagões 
surgiram de uma hora para outra. Não, os apagões 
são o resultado da incompetência e do uso político da 
Companhia de Eletricidade do Amapá, agravado pelo 
oportunismo dos que pretendem federalizar a CEA às 
vésperas de integrá-la ao sistema nacional pelo Linhão 
de Tucuruí, em 2010, quando a energia será mais ba-
rata pela supressão das termelétricas. Esse problema 
é resultado do apagão governamental e das políticas 
públicas estaduais do Governador Waldez Góes e fe-
derais que passam pelo crivo do Senador Sarney. 

Apagões são a parte sensível de mais uma li-
ção da escolinha do Senador Sarney, idêntico ao que 
ocorre no Maranhão. Naquele Estado, sob gerência do 
seu clã, o Programa Luz Para Todos revelou-se um su-
midouro de dinheiro público. No Amapá, seus aliados 
são bons “alunos”, loteando e fazendo uso político da 
CEA. Somente à ELETRONORTE a CEA deve cerca 
de 700 milhões de reais. Recebe dos consumidores, 
mas não paga o suprimento de energia há anos. O 
Governo do Estado e amigos do Governador também 
não pagam suas contas.

Para resolver a situação da CEA, Sarney e Wal-
dez querem empurrar a dívida para a população, por 
meio de um empréstimo junto ao BNDES, garantido 
pelo Fundo de Participação dos Estados, durante 30 
anos. Vão tirar recursos de outros investimentos es-
senciais, como escolas, postos de saúde e hospitais, 
fomento, segurança, transporte. Por isso, a solução 
mais adequada está na quitação da dívida com recur-

sos da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, 
como ocorreu no Acre e em Rondônia.

Presidente Lula, Ministra Dilma Rousseff, as com-
posições e alianças não podem penalizar a população 
nem sacrificar o futuro do Amapá.

Quanto à bancada federal do meu Estado, va-
mos nos juntar. Não podemos admitir que o Senador 
Sarney use o Amapá como moeda de troca. Devemos 
nos posicionar com firmeza para defender nossa po-
pulação.

Sr. Presidente, aproveito este último minuto para 
homenagear a memória de Carlos Marighella, grande 
brasileiro, lutador, assassinado pela ditadura nos cha-
mados anos de chumbo, há 40 anos.

Solicito a divulgação deste meu pronunciamento 
nos órgãos de comunicação da Casa.

Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. será atendida.

 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 
Presidente, quero saudar todos os aposentados aqui 
presentes, como trabalhadora sei da importância dos 
aposentados.

Ontem, dia 3 de novembro, comemoramos os 79 
anos de instituição do Direito de Voto da Mulher. Apro-
vado em 1930, no Senado, o projeto estendia o direito 
de voto às mulheres. Com a Revolução de 1930, as 
atividades parlamentares foram suspensas, atrasando 
em 2 anos o sonho das mulheres.

Porém, isso ocorreu somente com a luta de Bertha 
Lutz, em 1932, filha do famoso cientista Adolfo Lutz, 
que liderou o movimento decisivo para a conquista do 
voto. Seu trabalho foi responsável pela aprovação do 
Novo Código Eleitoral, em 1932, no governo de Ge-
túlio Vargas.

Quero saudar essa conquista e dizer que tere-
mos o Seminário Internacional Políticas e Práticas de 
Igualdade de Gênero no Mundo do Trabalho, nos dias 
12 e 13 deste mês, no qual vamos lutar pela aprova-
ção da Convenção da OIT nº 156. O evento será or-
ganizado pela Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres e pela Diretoria Regional da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Durante o seminário 
será assinado o Termo de Compromisso das Organi-
zações participantes da 3ª edição do Programa Pró-
Equidade de Gênero.

O objetivo do seminário é propiciar um espaço 
para a troca de experiências nacionais e internacio-
nais de políticas públicas de igualdade entre homens 
e mulheres no mundo do trabalho e fortalecer as or-
ganizações governamentais, empresariais e de traba-
lhadores e trabalhadoras na perspectiva de ampliar e 
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efetivar os compromissos com a equidade de gênero 
e raça no mercado de trabalho.

No evento também será abordada a aprovação 
da Convenção nº 156, que fala sobre a igualdade de 
oportunidades e de tratamento para homens e mu-
lheres trabalhadores: trabalhadores com encargos 
de família. O Brasil ainda não assinou a Convenção e 
sofre pressão dos empregadores, que não querem a 
adesão, pois dizem que a assinatura pode resultar em 
demissão e fechamento de empresas.

Por fim, quero saudar Clara Charf, que foi com-
panheira do bravo Marighella – lutador negro, símbolo 
da resistência pela democracia no Brasil -, assassi-
nado há 40 anos pela ditadura, no dia 4 de novembro 
de 1969.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
dados do IBGE mostram que, no Brasil, cerca de um 
quinto das famílias, ou 13,5 milhões de domicílios, têm 
os mais velhos como principais provedores financeiros 
ou afetivos. Um quinto das famílias no Brasil têm um 
idoso acima de 60 anos como chefe da casa. Além de 
comandar as decisões, ele muitas vezes é a principal 
fonte de renda familiar. Em vez de descansar, continua 
trabalhando, gasta as economias de uma vida inteira 
ou contrai dívidas descontadas na aposentadoria. 

Nem todos os aposentados e pensionistas brasi-
leiros podem se dar ao luxo de cruzar os braços. Ape-
sar de estarem oficialmente aposentados, calcula-se 
que 4,2 milhões permanecem na ativa.

A população mundial está envelhecendo, se-
gundo a Organização Mundial de Saúde, e, em 2025, 
pela primeira vez na história, haverá mais idosos do 
que crianças no planeta. O Brasil, que já foi o país dos 
jovens, tem hoje cerca de 13,5 milhões de idosos, que 
representam 8% de sua população. Em 20 anos, o 
País será o sexto no mundo com o maior número de 
pessoas acima dos 60 anos.

No Brasil, são muitos os problemas enfrentados 
pelos idosos, como a perda da força de trabalho, des-
valorização de aposentadorias e pensões, depressão, 
abandono familiar, falta de projetos e atividades de la-
zer, além do difícil acesso aos planos de saúde. 

Nós somos hoje cerca de 26 milhões de idosos 
no Brasil. As políticas públicas destinadas a essa par-
cela da população implantadas nas últimas décadas 
têm ficado aquém das necessidades. No entanto, dia a 
dia esse contingente populacional tem-se organizado 
e procurado alternativas para a solução de seus pro-
blemas, chamando a atenção da sociedade civil e da 
elite política do País. Novos grupos têm-se formado, 
demonstrando que uma crescente parcela dos idosos 
não está disposta a abrir mão de seus direitos.

O Movimento dos Aposentados e Pensionistas do 
Brasil é uma forma de organização e tem como proposta 
conscientizar politicamente essa parcela da população 
a respeito da luta pelo fim da segregação geracional 
e contra o descaso das autoridades diante dos baixos 
proventos pagos à categoria.

O reflexo da insatisfação dos dependentes da 
Previdência Social diante dos profundos golpes so-
fridos em suas aposentadorias e pensões, por meio 
dos cálculos de reajustes, faz com que essa categoria 
busque não apenas melhores condições de vida, mas 
também o direito à cidadania e o reconhecimento de 
sua contribuição para a riqueza do País.

É crucial a questão do reajuste das aposen-
tadorias e pensões da Previdência Social. O PL nº 
4.434/2008, que ora tramita na Casa, trata da recom-
posição dos benefícios previdenciários com base no 
número de salários mínimos recebidos na época da 
concessão da aposentadoria. O texto cria o Índice de 
Correção Previdenciária (ICP), que é a relação do 
salário de benefício do segurado (aposentadoria) na 
data de sua concessão com o menor salário de bene-
fício pago pelo Regime Geral da Previdência Social 
(salário mínimo) na mesma data de concessão. O ICP 
será individual e passará a ser usado para cálculo dos 
reajustes por toda a vida do beneficiário.

A proposta altera a lei que trata dos planos de 
benefícios da Previdência e estabelece uma regra de 
transição de 5 anos até que a proporção entre benefí-
cio e valor mínimo seja totalmente recuperada.

Apoiamos essa e outras propostas que defen-
dam essa categoria de agentes políticos, capazes de 
transformar a realidade, que tem longa vida de sonhos, 
aprende, tem planos e renova a vida a cada dia.

Sr. Presidente, quero, de forma especial, congra-
tular-me com os aposentados e pensionistas de todo 
o Brasil, em especial com os pensionistas do Estado 
do Rio, os quais represento, destacando os de minha 
cidade, Cabo Frio, que também contam com os Parla-
mentares na aprovação do PL nº 1/07, para que pos-
samos fazer justiça no País. 

Quando meu pai era vivo, dizia que o dia mais 
triste de sua vida era o do final do mês, quando ia para 
a fila do banco para receber a aposentadoria. Meu pai 
faleceu com essa tristeza. Não quero que isso ocorra 
com nossos aposentados, nem conosco, que caminha-
mos para um dia, se Deus quiser, também ser aposen-
tados. Que possamos fazer justiça na data de hoje. 

Quero dizer aos senhores que o Partido da Re-
pública, com seus 44 Deputados Federais, está pronto 
para dar o voto “sim” aos aposentados, assim que o 
projeto chegar a esta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB-
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de fazer um 
registro que considero importante no tocante ao de-
senvolvimento econômico de nosso País. Trata-se de 
solenidade que tive a honra de presenciar, vinculada 
à retomada de nossa indústria naval, o lançamento ao 
mar do navio Abreu e Lima, construído pelo Estaleiro 
Ilha S.A. – EISA.

O navio, do tipo Panamax, com a capacidade para 
transportar 70 mil toneladas, faz parte da encomenda 
feita pela subsidiária logística da estatal venezuelana 
PDVSA, a PDV Marine ao EISA. São 10 navios petro-
leiros encomendados, sendo 6 para produtos claros 
e 3 para escuros, com a entrega do último prevista 
para 2015. 

Somente para suprir a demanda da construção 
dessas embarcações, foi projetada a geração de mais 
de 5 mil empregos diretos. Destaco também, Sr. Pre-
sidente, que a construção dos navios terá que atingir 
índice de nacionalização de 70% na compra de equi-
pamentos e serviços. Essa definição possibilita o forta-
lecimento da produção, gerando impacto positivo para 
diversos setores da economia 

A capacidade de produzir navios e ter frota própria 
é uma necessidade estratégica para qualquer nação, 
principalmente quando se leva em conta a posição 
geográfica brasileira. Com 8 mil quilômetros de costa, 
o Brasil possui 42 mil quilômetros de rios navegáveis 
e 65% de sua população vivendo numa faixa até 100 
quilômetros do litoral.

É importante destacar que a indústria brasileira de 
construção de grandes navios já foi a segunda maior do 
mundo, exportando para Inglaterra, França, Alemanha, 
Grécia e Estados Unidos. O crescimento no volume de 
investimentos para esse setor significará o reingresso 
do Brasil nesse mercado mundial, que movimenta a 
cada ano algo em torno de US$70 bilhões, o que vai 
gerar emprego e renda para o Brasil.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Tendo como tema Defensoria Pública: Passaporte 
Essencial à Cidadania, foi aberto ontem na cidade de 
Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, o VIII 
Congresso Nacional dos Defensores Públicos, evento 
organizado pela Associação Nacional dos Defensores 
Públicos – ANADEP e que conta com o apoio das or-
ganizações estaduais da Defensoria Pública de todos 
os Estados.

O Presidente da ANADEP, Defensor do Estado 
do Rio de Janeiro e professor da Escola de Magistra-
tura, André Luis Machado Castro, declarou: 

“Passaporte significa salvaguarda, a ga-
rantia de que iremos viabilizar o acesso de 

milhares ao Direito e à Justiça, prestando as-
sistência jurídica integral, gratuita, eficiente e 
qualitativa, e traduz a abrangência da Institui-
ção como um todo, instrumentalizando seus 
agentes para construção do conceito de cida-
dania de todo indivíduo.

O VIII Congresso passará em revista a 
atuação da DP nestes 21 anos pós consti-
tuinte e abordará temas da atuação destes 
profissionais, vinculadas a tutelas coletivas, 
direito à saúde, direito à livre orientação sexual 
e relação homoafetiva, reforma do Código de 
Processo Penal e os reflexos na atuação do 
Defensor Público, temas atuais de execução 
penal e do ECA, critérios de atendimento ao 
hipossuficiente e atuação do Defensor Público 
na educação em direitos.”

Conforme dados extraídos do III Diagnóstico das 
Defensorias Públicas no Brasil, resultado de pesquisa 
que abrange os anos de 2005 a 2008, divulgada na 
abertura do Congresso, existem hoje 4.515 defensores 
na ativa, número considerado insuficiente para atender 
a crescente demanda da sociedade pela proteção juris-
dicional. Ao tempo em houve um crescimento de 25% 
no número de profissionais compondo os quadros da 
DP, houve aumento de mais 100% no atendimento da 
clientela que depende única e exclusivamente dessa 
proteção prevista no texto constitucional.

Outra informação extraída do diagnóstico apre-
sentado diz respeito à disponibilidade orçamentária 
para a DP. Enquanto o Judiciário fica com aproximada-
mente 5% do total de recursos e 2% seguem para os 
Ministérios Públicos, menos de 0,5% são destinados 
aos serviços de defesa judicial gratuita. “É como se 
de cada R$100 investidos, R$69 fossem para o Poder 
Judicial, R$26 para o Ministério Público e somente 
R$5 para a Defensoria Pública”, informa o Presidente 
da ANADEP em matéria publicada no jornal Correio 
Braziliense de hoje.

Esta Casa compreende e tem apoiado diversas 
iniciativas que fortalecem a atuação da Defensoria Pú-
blica, como na recente tramitação e transformação em 
norma legal do PLC 137/09, que altera a Lei Comple-
mentar nº 80/2004, que organiza a Defensoria Pública 
da União, do Distrito Federal e dos Territórios.

Essa matéria trouxe importantes inovações na 
atuação da DP, como por exemplo o detalhamento 
das prerrogativas da Defensoria Pública, a ampliação 
de suas funções institucionais, sua autonomia funcio-
nal, administrativa e orçamentária, a democratização 
e modernização de sua gestão.

Outras matérias de relevante interesse tramitam 
no Congresso Nacional, ainda pendentes de aprova-
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ção. Entre elas incluo o PL de minha autoria, em tra-
mitação no Senado Federal (PLC 46/09), que amplia 
as atribuições da Defensoria Pública no âmbito da Lei 
de Execução Penal (Lei 7.210/84), dando ao órgão a 
obrigatoriedade de prestar assistência gratuita e inte-
gral, dentro e fora dos estabelecimentos penais.

No momento em que saúdo a realização do VIII 
Congresso Nacional dos Defensores Públicos, concla-
mo os meus pares para que continuemos a respaldar 
a ação desses verdadeiros heróis que atuam na defe-
sa daqueles que nada têm ou nada podem em nossa 
sociedade.

Sr. Presidente, aproveito para também saudar 
todos os aposentados por sua mobilização.

Solicito a divulgação deste pronunciamento nos 
órgãos de comunicação da Casa.

Era o que queria registrar.
Muito obrigado. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, hoje, a Frente Parlamentar da Segurança 
Alimentar e Nutricional, juntamente com a coordenação 
da bancada do Nordeste, realizamos um café da manhã 
com os Parlamentares para apresentar as propostas 
de segurança alimentar ao Orçamento da União feitas 
por representantes do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e da Fundação Banco do 
Brasil sobre o Programa PAIS – Produção Agroecoló-
gica Integrada e Sustentável, para que os Deputados 
possam apresentar emendas que favoreçam a produ-
ção de alimentos de forma agroecológica.

Foi um café importante, porque o Presidente 
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – CONSEA, Dr. Renato Maluf, ali presente, 
falou de uma reivindicação muito importante feita ao 
Presidente Lula e que quero endossar desta tribuna, 
em nome da Frente Parlamentar da Segurança Ali-
mentar e Nutricional. Trata-se do aumento da verba 
para merenda dos nossos estudantes nas escolas, a 
merenda escolar, inserida no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. A lei que aprovamos neste ano e 
que rege essa alimentação escolar estendeu a verba 
para o ensino médio e o EJA.

Eu quero dar ênfase às minhas palavras de hoje 
também celebrando a conquista alcançada ontem, 
com a primeira votação da PEC nº 47, que colocou 
a alimentação como direito de todos. Estou vestido 
com esta camiseta para homenagear todos aqueles 
que fizeram o movimento por todo o Brasil, inclusive 
nos meios de comunicação, para a aprovação dessa 
PEC ontem à noite.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
segundo a lei que aqui aprovamos, tem uma novida-

de, além da extensão para o ensino médio, que é a 
ponte com a agricultura familiar, que realmente gera 
alimentos para a nossa mesa – como foi atestado pelo 
Censo Agropecuário de 2006 – e mais empregos no 
campo. Com mais esta ajuda da Lei da Alimentação 
Escolar, a agricultura familiar poderá fornecer gêneros 
alimentícios para nossas crianças e adolescentes, que 
deverão ficar, cada vez mais, em tempo integral nas 
escolas. Portanto, vão ser oferecidas novas refeições 
gratuitas para nossos jovens e crianças nas escolas 
públicas do País, chegando a 50 milhões os beneficia-
dos pelo Programa de Alimentação Escolar.

A Casa aprovou essa importante lei, que foi re-
latada por mim na primeira versão e retornou depois 
na forma da Medida Provisória nº 455, tendo a mesma 
conclusão. Trata-se de uma conquista da sociedade. 

Faço um apelo, em nome da Frente, aos Prefeitos 
e Vereadores para que favoreçam a aplicação dessa 
lei, que vai fortalecer a agricultura familiar, os assen-
tamentos, os quilombolas e as populações indígenas, 
fazendo aumentar a oferta de emprego e a renda e, 
consequentemente, melhorando a vida no campo. 

Quero também parabenizar o Ministério do De-
senvolvimento Agrário, na pessoa do Ministro Guilher-
me Cassel, pela peça pedagógica que é esta cartilha 
que liga a alimentação escolar à agricultura familiar, 
esclarecendo todos os passos que os municípios, os 
sindicatos rurais, as cooperativas e as associações de 
agricultores familiares devem dar para se habilitarem 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ainda com a alegria da conquista de ontem pela vo-
tação da PEC da Alimentação, registro o nosso ape-
lo e o compromisso no sentido de que, de fato, a Lei 
da Alimentação Escolar se transforme em prática e 
ajude o homem do campo, da agricultura familiar, a 
trazer os alimentos para a nossa mesa, fortalecendo 
cada vez mais a reforma agrária e fazendo justiça so-
cial no País.

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quando Deputado Estadual, fui considerado o 
Deputado dos idosos e dos aposentados. Apresentei 
diversos projetos de políticas públicas para o idoso e 
para o aposentado. Não adianta termos o Estatuto do 
Idoso se não há políticas públicas. Espero que artima-
nhas regimentais do Governo não evitem a votação 
hoje do projeto dos aposentados, mas estou sentindo 
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no ar que as Lideranças estão tramando para que não 
haja hoje a votação, o que lamento. Denuncio essas 
artimanhas das Lideranças. 

Quero a recuperação das aposentadorias através 
da votação do veto presidencial de 2006; quero votar o 
projeto que trata do reajuste dos aposentados igual ao 
reajuste do salário mínimo para todos; quero...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Peço a compreensão de V.Exa., pois já esta-
mos bastante atrasados. Sua última frase, Deputado 
Professor Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Quero 
votar para derrubar o fator previdenciário. 

E chega de os aposentados pagarem a conta. 
Parece que o Governo está dizendo o seguinte: “Meus 
caros amigos, vocês foram úteis à Nação, mas agora 
vocês estão estorvando. Saiam da frente, porque agora 
vocês estão estorvando o desenvolvimento do País”. 
Isso é uma injustiça! 

Vamos votar hoje, Sr. Presidente.
O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro nesta oportunidade cumprimentar o símbolo da 
resistência dos aposentados e pensionistas, a Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, 
que aqui se faz presente com suas entidades filiadas. 
Reconheço sua luta e sua história de trabalho em fa-
vor dos aposentados. Certamente hoje vai ser um dia 
meritório aos aposentados. 

Sr. Presidente, temos o registro de aproximada-
mente 5 milhões de aposentados que ganhavam acima 
do mínimo, mas com a desvinculação dos reajustes 
passaram a receber salário mínimo. 

Hoje, esta Casa tem a perspectiva e a oportunida-
de de, no mínimo, garantir justiça a aposentados e pen-
sionistas, fazendo com que eles retomem o seu poder 
de compra, que é essencial, principalmente garantindo 
uma correção, a partir de 2010, igual à concedida ao 
mínimo, ou seja, que os rendimentos de aposentados 
e pensionistas sejam compensados pelos efeitos da 
inflação e alcançados pelo crescimento do País.

Portanto, é merecido o reconhecimento que fa-
remos hoje aos aposentados brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga 
Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Governador de Pernambuco, Edu-
ardo Campos, esteve recentemente no Município de 
Água Preta, na Mata Sul do Estado, para comemorar 
junto aos trabalhadores rurais da região o sucesso da 
edição 2009 do programa Chapéu de Palha. Este ano, o 
Governo do Estado investiu R$35 milhões para benefi-
ciar 28.264 pequenos agricultores de 52 municípios da 
zona canavieira pernambucana. A cerimônia aconteceu 
no Parque Ecológico Vasconcelos Sobrinho e reuniu 
grande número de integrantes do Governo, além de 
Prefeitos e Vereadores da região. O Governador afir-
mou que a versão 2010 do programa trará melhorias 
e mostrou-se muito feliz em ver o quanto o Chapéu de 
Palha é capaz de mudar a vida dos trabalhadores.

O Chapéu de Palha foi lançado durante a se-
gunda gestão do ex-Governador Miguel Arraes. Em 
2007, através de decreto, Eduardo Campos reeditou a 
iniciativa de forma ampliada e modernizada. Em mar-
ço deste ano, a ajuda aos trabalhadores da palha da 
cana durante a entressafra virou lei estadual e acom-
panhou o aumento do salário mínimo, passando de 
R$190 para R$232,50.

No dia 1º de maio, o programa foi ampliado e 
passou a atender também cerca de 8 mil famílias de 
trabalhadores da fruticultura irrigada dos Municípios de 
Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Petrolina, 
Orocó, Belém do São Francisco, Cabrobó e Petrolân-
dia, no Vale do São Francisco.

O Chapéu de Palha passou a ser um direito, uma 
política pública que temos no Estado, todos os anos, 
para diminuir o sofrimento de tantas famílias que na 
entressafra passam pelo drama do desemprego e da 
falta de quase tudo dentro de casa. É nessa época 
que uma bolsa de R$232,50 pode fazer a diferença 
dentro de um lar.

Tão importante quanto a bolsa são as ações ofe-
recidas pelas 7 Secretarias envolvidas no Chapéu de 
Palha. O programa oferece, entre outras ações, capa-
citação profissional para jovens e adultos; cursos de 
formação de agentes de políticas públicas para mulhe-
res rurais; atenção à saúde da mulher; recuperação de 
matas ciliares; melhoria da infraestrutura dos municípios 
(a exemplo de revitalização de praças, ruas e postos 
de saúde); alfabetização de jovens e adultos; plantio 
de mudas e instalação de viveiros, além da emissão 
de documentos.

Participam do programa, coordenado pela Se-
cretaria de Planejamento e Gestão, outras 7 Pastas: 
Educação; Mulheres; Juventude e Emprego; Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente; Saúde, Agricultura e Re-
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forma Agrária, além da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos.

Na ocasião, Sr. Presidente, o Governador ainda 
assinou convênios de cooperação técnica do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida com a Prefeitura de Água 
Preta, entregou carteiras de habilitação do programa 
CNH Popular e assinou convênio com a Prefeitura local 
para a construção de uma Academia das Cidades. O 
equipamento custará R$640 mil e será construído no 
próprio Parque Ecológico Vasconcelos Sobrinho.

Atualmente, cerca de 100 cidades em Pernambu-
co já contam com a Academia ou estão com o projeto 
já definido para a sua construção. A meta é que até o 
final de 2010 todos os municípios sejam contemplados 
com o programa.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho à tribuna parabenizar o Governo do Estado 
de São Paulo, que, na última semana, lançou projeto 
que beneficia milhares de pessoas de baixa renda. 

Exemplo de inclusão social, esse programa ofe-
rece serviço de banda larga, pelo valor máximo de 
R$29,80. Isso só será possível graças a uma parceria 
entre o Governo e as operadoras que, ao aderirem ao 
projeto, ficarão isentas de pagar o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

De acordo com matéria publicada no site G1, 
pesquisas indicam que metade das casas paulistas 
não tem acesso à Internet e que em 2,5 milhões de 
residências há computador, mas não Internet – situa-
ção que se repete em todo o País.

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística – IBGE divulgada no mês de se-
tembro, a penetração tanto de computadores como do 
acesso à Internet nos domicílios brasileiros cresceu na 
comparação entre 2007 e 2008. A taxa de lares com 
computador saltou de 26,5%, em 2007, para 31,2%, no 
ano seguinte, somando 17,95 milhões de domicílios. 

O brasileiro é líder mundial de acesso à Internet. 
De acordo com um levantamento IBOPE/NetRatings, 
em fevereiro deste ano o tempo médio do brasileiro 
na Internet foi de 24 horas e 49 minutos, uma alta de 
8,7% em relação a dezembro.

Se, por um lado, esses dados são animadores, 
ainda estamos muito longe de ver a população brasi-
leira em situação ideal no que diz respeito a acesso à 
informação via Internet. 

Pesquisa feita em 14 países da América Latina 
e Caribe colocou o Brasil como líder em desigualda-
de em relação ao acesso à Internet. Entre os mais ri-
cos, o uso no País é de 52%, enquanto, entre os mais 
pobres, é de 1,7%. As informações são da Comissão 
Econômica para América Latina e do Caribe – CEPAL, 

órgão vinculado à Organização das Nações Unidas. 
Para chegar a essas conclusões, o órgão criou um 
banco de dados com indicadores sobre tecnologia da 
informação e comunicação. A iniciativa do Governo do 
Estado de São Paulo, portanto, é fundamental para 
beneficiar a população de baixa renda, e deveria ser 
copiada pelo Governo Federal.

Já debatemos no Congresso Nacional a impor-
tância do uso da Internet durante as próximas elei-
ções. No entanto, não podemos esquecer que todo 
esse fluxo de informações alcançará apenas uma 
pequena parte da população de votantes. Temos uma 
ferramenta de grande alcance, mas, infelizmente, com 
acesso limitado.

O Governo Federal deveria priorizar temas real-
mente importantes para o crescimento do País – e de 
maneira altruísta. As “vantagens” das obras do PAC 
nunca saíram do papel. Não temos garantias de que 
os rendimentos do pré-sal realmente serão utilizados 
nas áreas necessárias. Dirigir um país não se limita a 
conseguir benefícios econômicos. Significa, sobretudo, 
buscar melhorias nas áreas deficientes: saúde, edu-
cação, segurança. E, para isso, as pessoas precisam, 
fundamentalmente, ter acesso à informação.

Precisamos buscar ser exemplo para outras na-
ções, mas também necessitamos de sabedoria para 
trazer à nossa realidade projetos que beneficiam a 
população. 

O Governo da Finlândia, por exemplo, aprovou 
lei que transformou em direito o acesso dos cidadãos 
à banda larga. Como consequência, até habitantes 
das regiões mais remotas daquele país poderão exi-
gir conexão à rede. Enquanto na Suíça vigora lei que 
obriga empresas de telefonia a ofertar banda larga 
mesmo nas áreas em que o negócio não é rentável 
e nos Estados Unidos foi lançado um pacote de 8 bi-
lhões de dólares para fazer a banda larga avançar, no 
Brasil existe a meta de levar o serviço a 76% dos mu-
nicípios até 2010 – mas não há orçamento. Ou seja: é 
mais um “grande plano” do Governo que, ao que tudo 
indica, não sairá do papel.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pa-
rabenizo também o Governador de São Paulo, José 
Serra, por outra iniciativa inovadora para o Estado e 
para o País: a implantação do Serviço Estadual de 
Diagnóstico por Imagem (SEDI), que oferecerá diag-
nósticos de qualidade nos locais mais distantes do 
território paulista.

O SEDI é um sistema pioneiro não só no Brasil, 
mas em toda a América Latina. Trata-se de uma central 
exclusivamente dedicada à emissão de resultados de 
exames de imagens realizados em hospitais, ambula-
tórios e outros centros públicos de saúde do Estado. 
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E a emissão de laudos funcionará todos os dias, du-
rante 24 horas.

De acordo com a revista Veja, no mês de expe-
riência do sistema, foram despachados 40 mil laudos 
para 7 unidades de saúde. A estimativa é de que até 
2011 sejam emitidos 1,5 milhão de resultados por mês, 
quando os 50 hospitais que integrarão a rede estadu-
al estiverem fazendo uso do sistema. Atualmente, 3 
hospitais, 3 ambulatórios e um centro de referência 
do idoso fazem parte do programa.

Com o SEDI, será possível emitir o laudo num 
prazo médio de 30 minutos, o que poupará os pacien-
tes de terem de retornar aos hospitais apenas para 
pegar o resultado dos exames. O sistema atual leva 
de 10 a 15 dias para divulgar os resultados. Assim, 
as consultas de retorno e o encaminhamento para o 
tratamento adequado também acontecerão de forma 
mais rápida. E, em caso de doenças graves, essa agi-
lidade pode salvar vidas.

A iniciativa pioneira de incluir o Estado de São 
Paulo no abrangente setor da telemedicina – a Medicina 
exercida a distância com auxílio da tecnologia – trará 
benefícios a toda população, independentemente da 
distância entre sua cidade e a Capital. Além de pro-
porcionar atendimento rápido e colocar alta tecnologia 
à disposição da população carente, os exames serão 
examinados por profissionais com a devida compe-
tência para o exercício de tal tarefa, o que levará mais 
segurança ao paciente.

Infelizmente, iniciativas como essa acontecem 
raramente e em poucos lugares do País. São Paulo foi 
pioneiro, numa demonstração de que, com incentivo 
governamental, é possível trabalhar em prol da saúde 
e da educação, áreas que devem ser prioritárias não 
só para os Governos Estaduais.

Chamo a atenção, portanto, do Governo Federal, 
que, em vez de investir mais em segurança, saúde e 
educação, setores muito deficientes em no País, gas-
ta tempo desviando o foco de atenção da população 
para questões de seu interesse.

Portanto, nobres colegas, precisamos lutar por 
um país melhor, aprovando nesta Casa projetos que 
visem ao bem-estar de todos os brasileiros, e não só 
de uma parcela destes. Precisamos cobrar a implemen-
tação do Registro de Identidade Civil – RIC; exigir que 
o Orçamento da União beneficie programas para a se-
gurança, a saúde e a educação; combater a corrupção 
e punir quem a pratica. Enfim, precisamos fazer nosso 
trabalho com a seriedade a que estamos acostuma-
dos, sem nos deixar ludibriar pelas artimanhas políti-
cas preparadas por aqueles que querem nos impedir 
de exercer nossas funções por completo.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar preocupante nota que a revista ISTOÉ 
trouxe em sua edição de 14 de outubro, segundo a qual, 
do mês de julho até o final de setembro, apenas 13 mil 
estrangeiros regularizaram sua situação no Brasil.

Esse dado me chama a atenção por 2 motivos. 
O primeiro deles é relativo ao fato de que a chamada 
Lei de Anistia dos Imigrantes – e sou o autor do projeto 
que deu origem a essa lei – foi sancionado no dia 2 de 
julho deste ano, e a expectativa era de que cerca de 
200 mil estrangeiros buscassem sua regularização. No 
entanto, não atingimos nem 10% desse número.

O segundo é o prazo para que esses estrangeiros 
busquem a regularização. A vigência da lei se encerra 
no dia 30 de dezembro deste ano. É sabido que, no 
Brasil, há imigrantes de diversas nacionalidades – bo-
livianos, chineses, peruanos, paraguaios, japoneses e 
outros. Sempre mantive contato com representações 
internacionais no País e sei que o número de imigrantes 
pode ser maior do que os 200 mil que estimamos. Fica, 
então, a pergunta: onde estão essas pessoas?

Infelizmente, apesar de ser uma lei federal, o be-
nefício aos estrangeiros não teve a divulgação neces-
sária por parte do Governo Federal, que deveria ser o 
primeiro a dar publicidade a medida tão importante. 

Somos um país multicultural, multirracial, em que 
as pessoas têm liberdade de ser, de expressar sua re-
ligião, de trabalhar. A aprovação dessa lei de anistia 
foi um grande passo, uma demonstração de como um 
país desenvolvido deve proceder para com aqueles 
que o escolheram como lar. Mas, aparentemente, o 
Governo Federal não comprou essa ideia. Então, como 
os estrangeiros o farão?

Pessoalmente, lutei – e ainda luto – para que 
mais e mais estrangeiros tenham acesso ao benefício 
concedido por essa lei. Na cidade de São Paulo, conto 
com o apoio da Polícia Federal, que abriu um posto 
exclusivo para atender os imigrantes que buscam a 
regularização de sua situação no País. Editei jornais 
em espanhol, inglês, chinês, japonês e coreano, com 
distribuição gratuita, para informar os estrangeiros. 
Recebi pessoalmente dezenas de cônsules e embai-
xadores para passar as informações corretas, a fim 
de que eles as transmitissem aos seus compatriotas. 
Mas, sozinho, o muito que faço é pouco.

Por mais de uma vez, entrei em contato com o 
Ministério da Justiça, com a Casa Civil, com a Secre-
taria de Comunicação da Presidência e com o próprio 
Presidente Lula solicitando maior divulgação da lei, 
mas não obtive resposta. Infelizmente, ao que parece, 
a importância da lei se esvaiu assim que se apagaram 
os holofotes que iluminaram seu anúncio.
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Utilizo-me, portanto, deste espaço para fazer um 
apelo aos nobres pares e à população brasileira que 
assiste à TV Câmara no sentido de lutarmos para man-
ter a boa imagem que o Brasil tem perante o mundo. 
Somos um povo pacífico, alegre, atencioso, que sabe 
conviver bem com os seus e com os próximos. Vamos 
mostrar para o Governo, para os imigrantes, enfim, 
para todos que, juntos, podemos fazer do Brasil um 
país melhor – muito melhor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no dia 3 de novembro de 1912, deu-se o 
lançamento da pedra fundamental da Escola Agríco-
la e Veterinária do Mosteiro de São Bento de Olinda, 
Pernambuco. 

Na ocasião, o monge beneditino Dom Pedro Ro-
eser, abade do Mosteiro de São Bento, liderando o 
grupo formado pelos monges Dom Bento Pickel, Dom 
Pedro Bandeira de Melo, Dom Agostinho Ikas e Dom 
Plácido Domingos, implantou no Estado a Pedagogia, o 
modelo do currículo e os padrões das escolas alemãs 
de Munique e de Halle. Atendia, assim, aos reclamos 
de diferentes classes sociais de Pernambuco, que an-
siavam pela criação do ensino superior das Ciências 
Agrárias no Estado. 

Dessa forma, teve início a história da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, que comemo-
ra seu 97º aniversário com uma coleção de índices e 
vitórias marcantes, o que a coloca entre as 3 melhores 
instituições de educação superior em Ciências Agrárias 
do País, ao lado da Universidade Federal de Lavras e 
da Universidade Federal de Viçosa. 

Entre essas vitórias, considero das mais impor-
tantes a interiorização da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, sonho acalentado por todo o interior 
do Estado. Com o apoio do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva; do Ministro da Educação, Fernando Haddad; 
do Reitor, Prof. Walmar Correia de Andrade, e também 
meu, foram criados os campi de Serra Talhada, com 
9 cursos, sendo 4 diurnos e 5 noturnos – Agronomia, 
Veterinária, Bioquímica, Ciências Biológicas, Ciências 
da Computação, Engenharia de Pesca, Engenharia de 
Produção, Administração e Economia -, e o de Gara-
nhuns, com 6 cursos. 

Pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
passaram muitos pesquisadores, cientistas, profes-
sores, políticos e inúmeros outros profissionais que 
honram as mais ricas tradições de Pernambuco, um 
Estado reconhecidamente pobre em recursos naturais, 
mas rico em recursos humanos. 

Hoje, a UFRPE é uma instituição consolidada 
e respeitada e, além de formar técnicos graduados, 

doutores e mestres, contribui decisivamente para o 
desenvolvimento do Estado de Pernambuco. 

Por isso, nobres colegas, estão de parabéns 
todos os que fazem a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fábio Souto.

O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Brasil está em festa: o sonho olímpico co-
meça a se concretizar. A escolha da Capital carioca 
para sediar as Olimpíadas de 2016 foi uma vitória de 
todo o Brasil.

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpi-
cos, o Comitê Olímpico Internacional escolheu uma 
cidade da América do Sul para sediar o maior evento 
esportivo do mundo. Temos, assim, em nossas mãos, 
uma grande chance para mostrar para o mundo as 
nossas potencialidades.

E não tenho dúvida de que a Cidade Maravi-
lhosa irá encantar o mundo não só pela organização, 
mas também pela motivação e pelo espírito olímpico 
que certamente estarão presentes em 2016. O Rio é 
o palco perfeito para a realização desse evento, prin-
cipalmente por seu arrojado projeto olímpico e pelas 
facilidades que oferece por ser uma cidade cosmopo-
lita, de gente alegre e com uma beleza natural como 
poucas no mundo.

Hoje, portanto, venho à tribuna para parabenizar 
o Rio de Janeiro e o Brasil pelo sucesso. A escolha do 
Rio foi um momento histórico para a nossa Nação e 
para o movimento olímpico mundial. Por esse motivo, 
a nossa alegria, a alegria do povo brasileiro!

Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, passada a 
euforia da vitória, a Nação brasileira precisa agora 
concentrar seus esforços em fazer da competição no 
Rio a melhor já realizada no mundo. A oportunidade 
que nos foi dada traz consigo enormes desafios que 
agora devem estar prioritariamente colocados na agen-
da nacional.

Então, às justas comemorações, somam-se ago-
ra as necessárias ações que precisam ser realizadas 
a fim de que o evento marque uma transformação na 
Capital carioca e deixe um legado positivo para seus 
habitantes e para o incremento de diversos setores da 
economia do País.

Entre essas ações, são essenciais as ligadas à 
segurança, à infraestrutura urbana – mobilidade ur-
bana (metrô, corredores rodoviários, linhas de trem, 
estacionamentos), expansão aeroviária, revitalização 
da zona portuária, ampliação da rede hoteleira e es-
portiva – e à infraestrutura de saneamento.
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Sr. Presidente, é absolutamente impensável não 
reconhecer, como querem muitos críticos e pessimis-
tas, os benefícios que os Jogos trarão em termos de 
promoção de uma imagem mais favorável ao próprio 
Rio, além das repercussões econômicas para diver-
sos setores da economia – aí incluído o turismo – e de 
projeção de autoestima dos brasileiros. E isso porque 
as cifras de uma Olimpíada são bilionárias, tanto do 
ponto de vista dos investimentos, quanto do retorno 
financeiro.

Os recursos necessários ao planejamento e à 
construção de instalações esportivas e obras gerais 
de infraestrutura para 2016 estão estimados em 14,4 
bilhões de dólares. O montante é bem próximo ao que 
será gasto por Londres nas próximas Olimpíadas (15,8 
bilhões de dólares), mas, infelizmente, muito inferior ao 
orçamento de Pequim 2008 (40 bilhões de dólares).

Além do legado esportivo, haverá dividendos 
econômicos: os quase 15 bilhões de dólares que os 
organizadores propõem gastar no Rio para 2016 vão 
estimular novos investimentos na economia brasileira 
como um todo, principalmente na cidade-sede, inves-
timentos que podem chegar a 30 bilhões de dólares 
– isso porque, segundo indicam os estudos, há uma 
geração de 2 dólares para cada dólar investido na 
organização dos Jogos. Pesquisa feita pelo DIEESE 
estima ainda a abertura de pelo menos 20 mil novas 
vagas em setores como hospedagem, gastronomia, 
entretenimento e serviços turísticos em todo o País 
nos próximos anos, com a realização das Olimpíadas 
no Rio.

O efeito multiplicador desses investimentos pode 
se dar de forma até mais contundente do que em outras 
cidades, porque, antes das Olimpíadas, haverá ainda 
outros importantíssimos eventos, como os Jogos Mun-
diais Militares de 2011, a Copa das Confederações em 
2013 e a Copa do Mundo em 2014.

No entanto, Sr. Presidente, apesar dos ventos 
auspiciosos, é bom chamar a atenção para o fato de 
que os gastos necessários precisam também ser dire-
cionados para outras prioridades e carências sociais 
que têm o Rio e o Brasil como um todo, e que precisam 
ser resolvidas, como segurança pública, educação, 
saúde, esporte para todos e habitação.

Todos sabemos que esses são gargalos quase 
instransponíveis, produto do desequilíbrio social que 
tende a se perpetuar em face do presente modelo po-
lítico e econômico. E disse “quase instransponíveis” 
porque podemos, sim, transpô-los, contanto que uma 
nova mentalidade política seja rapidamente implantada 
no País para superar os anos de descaso com alguns 
setores importantes da vida nacional.

E, devo dizer, a maior parte das obras e melhorias 
não pode ser apenas temporária e trazer benefícios 
somente durante o evento. É preciso que os reflexos 
sejam perenes! É preciso que os investimentos, como 
a capacitação de mão de obra, permaneçam depois 
de encerrado o evento. É preciso ultrapassar a incrí-
vel incompetência de algumas autoridades esportivas 
que teimam em fazer políticas públicas que não logram 
ampliar a participação de todos. O Brasil, Sras. e Srs. 
Deputados, precisa de resgate social! E o esporte é 
um dos caminhos.

O melhor agora é garantir que todos os gastos 
sejam feitos de forma transparente, que as obras es-
tejam necessariamente atreladas a programas de re-
cuperação social do Rio e à criação de uma política 
de esporte de longo prazo. É preciso aproveitar o mo-
mento para fazer escolinhas, criar uma mentalidade 
olímpica, criar um marco regulatório para o esporte. A 
dura verdade é que falta uma política pública nacional 
para preparar atletas.

Senhores, organizar as Olimpíadas é um desafio 
para todos os brasileiros. Não podemos desperdiçar 
essa rara oportunidade. A indicação do Rio é uma 
oportunidade de ouro para aquela cidade e para o 
Brasil. As Olimpíadas nos dão a oportunidade de po-
tencializar o Brasil!

Hoje, celebramos, mas, a partir de agora, vem a 
preparação. O Brasil tem muito trabalho pela frente, há 
diversos problemas a resolver e grandes obras a rea-
lizar. Portanto, a festa brasileira não pode se alongar 
muito: já é hora de começar a preparação para 2016.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PP-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero hoje chamar a atenção do Brasil para a 
atual situação dos policiais militares e dos integrantes 
dos corpos de bombeiros de todo o País. Esses bra-
vos homens e mulheres que arriscam suas vidas pela 
segurança pública em muitas cidades não têm salário 
compatível com suas funções.

Nós sabemos que para combater essa diferença 
salarial teremos de unir forças em prol da Proposta 
de Emenda à Constituição de nº 300, de 2008, uma 
esperança para esses trabalhadores. A PEC 300/08 
prevê a paridade salarial entre policiais militares e in-
tegrantes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
com os dos demais Estados brasileiros, cuja diferença 
salarial é dramática.

A PEC 300/08 surge para solucionar um gran-
de problema que se esconde atrás dos baixos salá-
rios dessa classe de trabalhadores. Afinal de contas, 
esse é um dos motivos pelos quais muitos policiais se 
dispõem a ganhar a vida de outra forma, como, por 
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exemplo, fazendo trabalhos extras como segurança 
de residências privadas ou de estabelecimentos co-
merciais, ficando sem tempo para cuidar da qualidade 
de vida e sem tempo para se dedicar à família. Nos 
casos mais graves, alguns chegam a se envolver com 
a criminalidade.

Hoje, o Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos – DIEESE divulgou o 
aumento do custo da cesta básica no Brasil. Em 13 
das 17 Capitais pesquisadas, o custo da cesta básica 
aumentou expressivamente. 

Os fatos são claros: aumenta a inflação, aumenta 
a cesta básica, tudo aquilo que custa ao contribuinte 
sofre aumento, porém o baixo salário desses pais de 
família permanece. Dessa forma eles têm de traba-
lhar muitas horas a mais para manter a família, neste 
País que não valoriza a classe de policiais militares e 
de bombeiros.

O Rio de Janeiro, Estado com índices alarmantes 
de violência e criminalidade, tem o segundo menor piso 
salarial do Brasil para o policial militar, ficando atrás 
apenas do Estado de Alagoas. Isso mostra claramente 
o descaso com esses cidadãos. Mesmo assim, cobra-
mos uma segurança pública de qualidade.

Eu poderia citar ainda vários outros fatos que 
justificam a legitimidade da PEC 300/08, entretanto 
os noticiários nos informam diariamente sobre as pés-
simas condições de trabalho dos policiais militares e 
sobre a violência enfrentada por eles. Nós queremos 
mudar essa realidade e transformar policiais militares 
e bombeiros em trabalhadores bem remunerados, dig-
nos de seu ofício.

Precisamos valorizar e formular políticas de in-
centivo para esses trabalhadores. Acredito que essa 
paridade salarial vai salvar muitas famílias de policias 
e bombeiros de uma vida limitada, sofrida. Essa ini-
ciativa vai dar a essas pessoas um novo horizonte e a 
dignidade que todo cidadão merece. 

Peço o apoio de todos os Parlamentares para 
que se unam a mim nessa luta. Já contamos com a 
contribuição de vários Deputados e Senadores que 
realmente estão engajados em melhorar a vida des-
ses cidadãos, o que é o nosso papel enquanto repre-
sentantes do povo. 

Era para esse debate que gostaria de chamar a 
atenção, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no início do mês de outubro, no dia 
6, fui surpreendido com a morte de minha querida e 
amada avó Maria Izabel Ferreira da Eira, mãe de mi-
nha mãe.

Sr. Presidente, peço licença aos nobres pares 
para destacar a homenagem que prestei à minha avó 
em forma de artigo, publicado no jornal Dez Minutos:

“Eram onze horas da manhã quando o 
meu telefone tocou, o que tinha tudo para 
ser mais uma viagem a trabalho, e desta vez 
ainda mais feliz, pela companhia de minha 
esposa e meu filho, se transformaria em um 
dos momentos mais dolorosos de minha vida. 
Do outro lado da linha, ‘painho’ me avisava do 
falecimento de minha avó materna, carinhosa-
mente chamada por todos de vovó Bel.

O mundo desabou. A preocupação com 
a minha mãe era grande, mas nada se compa-
rava à preocupação com a dor de meu querido 
avô, que aos 96 anos de idade e 67 anos de 
casamento via a sua companheira partir ao 
seu lado no instante em que juntos assistiam 
a uma novena na TV.

Minha avó era uma mulher de Deus, tanto 
era assim que mereceu uma partida sem dor, 
uma chegada ao céu com muita festa e paz.

Vovó está bem, está no céu, e nós con-
tinuamos aqui lembrando os bons momentos 
que sua companhia sempre nos proporcionou, 
uma companhia alegre que nos ensinava em 
todos os momentos as mais variadas lições 
de como se viver melhor.

Devo pedir desculpas, vovó, pelas peral-
tices que aprontei em sua casa, pelas vezes 
em que lhe desobedeci e pelas várias vezes 
que lhe fiz me dar palmadas, que, hoje sei, 
doíam muito mais na senhora do que em mim 
por conta do meu jeito traquino de ser.

Perdoe-me pelos seus dedos quebrados 
quando quase coloquei fogo na sua casa e a 
senhora me socorreu, pelas lições que não 
aprendi, pelos beijos que neguei, pelos abra-
ços dos quais fugi.

Perdoe-me, vovó, se algum dia não con-
segui demonstrar o quanto a amava, o quanto 
a adorava, e lhe admirava, o verbo agora é no 
passado, pois a senhora não está mais aqui 
comigo, como gostaria de poder voltar em 10 
dias da minha vida e poder lhe dizer mais uma 
vez o quanto a amo. Fica com Deus vovó, você 
foi, é, e sempre será um dos grandes amores 
de minha vida.

Que Deus lhe receba de braços abertos 
como você sempre recebeu a todos que ba-
tiam em suas portas!

Te amo, vovó!”
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Era o que tinha a dizer.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, metade dos adolescentes que fazem uso abusi-
vo de bebidas alcoólicas tem pai ou mãe que também 
ingerem álcool com frequência. Essa constatação é 
de pesquisa recentemente realizada em São Paulo e 
chama a atenção, uma vez mais, para a grande res-
ponsabilidade das famílias na formação dos hábitos 
das novas gerações.

O álcool é consumido por cerca de 2 bilhões de 
pessoas, o que o caracteriza como a droga mais utili-
zada no planeta, conforme a Organização Mundial de 
Saúde. Seu uso indevido o coloca entre os principais 
fatores responsáveis pela diminuição da saúde da hu-
manidade, respondendo por 3,2% de todas as mortes 
e por 4% dos anos de vida útil perdidos.

No Brasil, estudo promovido em 2005 pela Se-
cretaria Nacional Antidrogas indicou que 12,3% das 
pessoas pesquisadas, com idades entre 12 e 65 anos, 
preenchiam critérios para a dependência de drogas, e 
cerca de três quartos delas haviam bebido pelo menos 
uma vez na vida. Entre os jovens, as bebidas alcoólicas 
eram as substâncias psicotrópicas mais utilizadas.

Do total de adolescentes pesquisados, 13% apre-
sentavam padrão intenso de consumo de álcool, e ou-
tros 10% ingeriam bebidas ao menos uma vez por mês, 
e em quantidade potencialmente arriscada.

Agora, nova pesquisa, realizada pelo Centro de 
Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRA-
TOD), órgão ligado à Secretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo, agrega informações importantes para 
a análise das origens desse problema.

Conforme matéria publicada no Jornal do Brasil, 
o estudo do CRATOD concluiu que o abuso de álcool 
entre os jovens começa em casa. Foram considera-
dos, para esse trabalho, os atendimentos realizados 
no Centro de Referência entre 2002 e 2009, na Capital 
paulista, com pacientes que apresentaram sintomas 
preocupantes quanto ao uso de bebida alcoólica. Dos 
512 pacientes entre 12 e 17 anos ouvidos, 256, ou 
seja, exatamente a metade, afirmaram ter parentes 
que usam o álcool de forma abusiva.

A pesquisa verificou ainda que, entre os pacien-
tes entrevistados, 4,36% apontaram o álcool como a 
droga que mais consumiam. Desses, 22% começaram 
a beber aos 13 anos de idade, e 15%, aos 11 anos.

Ora, Sr. Presidente, quando se fala de jovens 
que começam a consumir álcool nessa idade, aos 
11 ou 13 anos, é inarredável a responsabilidade dos 
pais – seja pela omissão, seja pelo mau exemplo que, 
como indicou a pesquisa, está presente em grande 
parte dos casos.

Não se trata, ao contrário do que alguns podem 
pensar, de uma mera brincadeira, de um gesto incon-
sequente. O uso abusivo do álcool, que pode provocar 
graves danos no sistema nervoso central e cardiovas-
cular de qualquer pessoa e também está associado 
à incidência de câncer e de doenças hepáticas, tem 
efeitos ainda mais maléficos quando ocorre em ida-
de tenra.

É preciso que os pais estejam muito atentos a 
essa questão. Não adianta simplesmente imaginar que 
seu filho sequer terá interesse em experimentar bebidas 
alcoólicas; é indispensável abordar o assunto, alertar 
para as consequências e, como se deduz da pesqui-
sa realizada na Capital paulista, dar o bom exemplo, 
evitando o consumo frequente de álcool.

No Brasil, o apelo para que um jovem utilize bebi-
da alcoólica é significativo. A propaganda permanente 
de cerveja em todos os meios de comunicação, a in-
fluência do grupo e a complacência dos adultos com 
a ilegalidade – e, vale lembrar, o consumo é vedado 
por lei a menores de 18 anos – são fatores que incen-
tivam o consumo.

Ainda que se torne a legislação mais rígida e se fa-
çam amplas campanhas educativas, a boa postura dos 
pais continuará essencial. O lar não pode e não deve 
ser jamais o primeiro degrau para um futuro vício.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, sempre que penso em cultura, logo 
se distingue em mim uma definição simples e concre-
ta: cultura é a manifestação da sensibilidade humana 
por meio da arte. Caso essa mesma definição tenha 
sido relatada por alguém, peço desculpa pelo plágio. 
No entanto, é ela que me vem apresentar esse am-
biente tecnicamente sempre positivo em sua intenção, 
na vida do homem.

Por mais rotineiro que pareça ser, vez ou outra 
percebemos que algumas pessoas apresentam, ainda, 
certa dificuldade em distinguir as chamadas linguagens 
culturais. Ora por falta de conhecimento teórico, ora 
por não ter desenvolvido no decorrer de seus dias e 
manter obscura a vivência daquelas. Seja como for, as 
manifestações culturais se diferenciam pelas plásticas, 
pela dramaturgia, literatura, dança e música. Ademais, 
vão se associando a essas linguagens o cinema, patri-
mônio histórico, folclore, enfim, uma representatividade 
imensa da “atitude” do ser humano diante da forma que 
escolhe para desempenhar seus sentidos.

Ao enaltecermos o dia 5 de novembro como re-
ferência mundial dada a cultura, desejamos, também, 
expressar congratulações à Comissão da Educação 
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e Cultura da Câmara, presidida pela colega Depu-
tada Maria do Rosário, a quem destinamos nossos 
cumprimentos. Injusto seria deixarmos de enviar um 
abraço ao Ministro da Cultura, Juca Ferreira, pois tem 
sido evidente o esforço que vem tendo, junto com sua 
equipe, na ampliação de qualitativas ações de cunho 
cultural em âmbito nacional.

Ao nos permitirmos uma reflexão mais aprofun-
dada acerca dos movimentos culturais, imediatamente 
aproximam-se duas visões: a de um Brasil pluricultu-
ral, ainda que em pleno processo de formação, dada 
a sua multifacetada diversidade étnica e os contributos 
todos que se vêm, ainda e aos poucos, apresentando; 
e a de um planeta intensamente diverso em unidades 
produtoras de elementos culturais.

Aqui, a reflexão se me apresenta intensamente 
profunda. Primeiro, por contarmos com mais de 190 
países compartilhados entre os 5 continentes, o que, 
por si só, já destaca inúmeras galáxias manifestadoras 
de sensibilidade artística diversificadas, uma a uma. 
Em seguida, o também fato de haver mais de 5.400 
línguas distribuídas nesse mesmo conjunto de países, 
outro fato que merece atenção e respeito especiais, 
ao menos nesse período de discussão mundial sobre 
a cultura.

Vejamos. Notório saber o que apraz ao mundo a 
verdade sobre a ação de que a cada língua falada cor-
responde uma vivência cultural distinta. Assim, a cada 
tribo encontrada na Amazônia ou em países africanos, 
cuja língua se diferencia uma de outra, também se dife-
renciam as atividades culturais. Pois bem. Assim sen-
do, deixemos, de uma vez por todas, de querer tentar 
justificar os tais quase 200 países por apresentarem, 
cada qual, uma unidade cultural apenas. Ou seja, a 
diversidade cultural que já era ampla, no contexto sim-
plicado da didática aplicada ao conhecimento, deixa 
de ser apenas “diversificada” e passa a ser “multidiver-
sificada”. Isto, sim, é grandeza no especial capítulo da 
vida chamado conhecimento.

Um outro capítulo, o da caminhada conjunta entre 
a cultura e a educação. Insistem alguns no toque da 
tecla de que cultura faz parte do passado e educação 
do futuro. Engano fatídico. Ambas são siamesas. Atrás 
começaram, a frente permanecem juntas. São perfeitas 
e se tornam unilaterais na vida do homem. Fazem dele 
um sujeito sensível, astuto, eficaz, sonhador, aguçado, 
feliz por e pela natureza.

Finalizo procurando me desprender de conceitos 
elitizados e políticos acerca do que a cultura desen-
volve. Nem, ao menos, defendê-la a ponto de buscar 
convencer meus pares de que a cultura é pura fonte de 
energia enrijecedora do corpo e alma humanos. Quero 
apenas buscar oportunizar um momento nesta Casa 

para nos lembrarmos, em conjunto, de que, dentro da 
pouca alegria e contentamento que muitos cidadãos 
brasileiros e do mundo tem, a cultura – sem sombra 
de dúvida – é responsável por boa parte deles. Isto, 
querendo alguns ou não, é fato.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Lei nº 11.101, de 2005, a nova 
Lei de Falências, criou o instituto da recuperação de 
empresa em crise, estabelecendo duas formas de 
recuperação: a judicial e a extrajudicial. Ambas têm 
o mesmo objetivo e podem ser usadas para evitar o 
comprometimento da saúde econômica da organização. 
Recuperar uma empresa em crise significa evitar que 
ela enverede por caminhos duvidosos, que poderão 
resultar na sua ruína. Não obstante os avanços conti-
dos na legislação, ela é ainda muito pouco conhecida 
no meio empresarial. 

A economia do século XXI tem demonstrado ins-
tabilidades e suscitado situações preocupantes para 
alguns ramos de negócios, em diferentes fases da 
vida das empresas. Soma-se a isso o rápido avanço 
tecnológico e a acelerada mudança das demandas 
do mercado consumidor. Atentas a essas questões, 
as organizações não podem se permitir chegar a um 
estado avançado de crise. Recuperar não significa 
tomar medidas apenas quando a sobrevivência está 
comprometida, ao contrário, trata-se de prevenir e sa-
nar dificuldades antes que elas se tornem insustentá-
veis. Percalços na expansão, na aquisição e/ou subs-
tituição de equipamentos, falta de capital de giro são 
exemplos de situações que apontam para a tomada 
de medidas imediatas.

Como organização, não se desconhece a res-
ponsabilidade social da empresa, ainda que a isso se 
contraponha o excessivo peso que as obrigações fis-
cais têm na atualidade. Neste sentido, frequentemente 
a crise empresarial se instala a partir do passivo tribu-
tário. Atento a isto, o Superior Tribunal de Justiça, su-
perando a falta de vontade política na regulamentação 
do parcelamento tributário especial, já se posicionou 
pela suspensão das execuções fiscais das empresas 
em recuperação, promovendo um irrefutável avanço 
na operacionalização dos instrumentos contidos na 
Lei nº 11.101, de 2005.

Por outro lado, mesmo que a empresa venha a 
se submeter a um processo de recuperação, a nova lei 
garante aos fornecedores e parceiros que os créditos 
contraídos durante a recuperação judicial sejam con-
siderados extraconcursais. Assim, em caso de futura 
decretação de falência, é garantida sua preferência 
em relação aos demais, incentivando o financiamen-
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to e, portanto, a viabilidade do plano de recuperação 
judicial.

Esses aspectos são apenas partes das inúmeras 
modificações inseridas no ordenamento jurídico. Muitas 
alternativas, igualmente efetivas e importantes, podem 
ser aplicadas de acordo com o caso concreto e preci-
sam ser conhecidas e discutidas pela sociedade. 

Registro que na Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio tramita o PL nº 
6.229, de 2005, e apensados em regime de priorida-
de, tendo como Relator o Deputado João Maia, cujo 
substitutivo em apreciação oferece avanços à Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, da qual tive a honra 
de ser o Relator.

Com esse intuito, tomo como missão a tarefa de 
disseminar esse instrumento legal de recuperação da 
empresa em crise, retomando o debate sobre este 
tema no Parlamento a partir de uma série de pronun-
ciamentos.

Muito obrigado.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou 
nessa terça-feira, em primeiro turno, a PEC nº 47, de 
2003, do Senado, que inclui o direito à alimentação 
como um dos direitos sociais previstos no art. 6º da 
Constituição.

A matéria, aprovada por 374 votos a 2, deve ser 
votada ainda em segundo turno. Atualmente, o texto 
constitucional prevê como direitos sociais a educação, 
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à in-
fância, e a assistência aos desamparados.

A inclusão atende a tratados internacionais aos 
quais o País aderiu, garantindo que as ações de com-
bate à fome e à miséria se tornem políticas de Estado 
e não estejam sujeitas a mudanças administrativas. 
Essa votação é o “resultado do esforço de todos os 
Parlamentares que trabalharam para dar esse presente 
à população brasileira”.

O direito à alimentação vai garantir a manutenção 
ou criação de políticas de apoio aos segmentos vulne-
ráveis e também das políticas de combate à miséria. 
Entre essas políticas destacou as de renda; de uso 
de técnicas de produção sustentáveis; de promoção 
de práticas de boa alimentação; de garantia de água 
e alimentação em tempos de crise; e do direito à qua-
lidade nutricional dos gêneros alimentícios.

A principal norma internacional sobre o Direito 
à Alimentação está contida no art. 11 da Convenção 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. De acordo com essa norma, a fome deve ser 
eliminada e os povos devem ter acesso permanente à 

alimentação adequada, de forma qualitativa e quantita-
tiva, garantindo a saúde física e mental dos indivíduos 
e das comunidades, além de uma vida digna.

Segundo o Relator Especial da ONU sobre o Direi-
to à Alimentação, Jean Ziegler, a fome é definida como 
insuficiência ou ausência de calorias no organismo. Já 
a desnutrição é caracterizada pela falta de nutrientes, 
especialmente de vitaminas e minerais. 

Apesar de algumas variações, a segurança ali-
mentar é definida pelas Nações Unidas da seguinte 
forma: os recém-nascidos necessitam de 300 calorias 
por dia; entre 1 e 2 anos de idade são necessárias mil 
calorias por dia; e aos 5 anos as crianças devem con-
sumir 1.600 calorias por dia. Os adultos devem con-
sumir entre 2 mil e 2.700 calorias por dia. Segundo a 
UNICEF, a desnutrição em crianças até 5 anos pode 
deixar sequelas para toda a vida. 

No Brasil, vamos lutar para que seja cumprida a 
principal norma internacional sobre o Direito à Alimen-
tação contida no art. 11 da Convenção Internacional 
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. De 
acordo com essa norma, a fome deve ser eliminada 
e os povos devem ter acesso permanente à alimenta-
ção adequada, de forma qualitativa e quantitativa, ga-
rantindo a saúde física e mental dos indivíduos e das 
comunidades, além de uma vida digna.

Os programas sociais de nosso governo, como o 
Bolsa-Família, visam complementar a renda das pes-
soas mais necessitadas para que elas possam ter o 
direito a uma vida digna, com, por exemplo, uma ali-
mentação saudável. 

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, um assunto foi trazido à baila nesta Casa há 
algumas semanas. Trata-se de uma proposta de emen-
da à Constituição apresentada por um dos membros 
da bancada de Parlamentares do Distrito Federal e 
que trata da inclusão de alguns municípios hoje per-
tencentes ao Estado de Goiás ao corpo administrativo 
da sede da República. Seria uma anexação que arran-
caria parte do Estado goiano.

A alegação – aliás, uma delas – é de que esses 
municípios e sua imensa população sofrem com a 
falta de investimentos por parte do Governo do Esta-
do de Goiás. Isto é balela! Os Governos goianos não 
têm poupado esforços para atender as necessidades 
desse povo sofrido, uma população que veio para o 
Planalto Central atrás de promessas de emprego fácil 
e moradia, feita por Governos irresponsáveis que ad-
ministraram o Distrito Federal.
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Criou-se um problema que foi repassado a Goi-
ás. Hoje as cidades do entorno do Distrito Federal têm 
uma população constituída por pessoas de baixa renda 
e escolaridade. Elas enfrentam grandes dificuldades 
para arrumar postos de trabalho e criar suas famílias. 
Vivem em torno da possibilidade de empregos no Dis-
trito Federal, que continua seduzindo, por ter a maior 
renda per capita do País.

Será que essa anexação de municípios hoje goia-
nos resolveria o problema? Devemos salientar que a 
PEC reduz as direções desses municípios a meras 
cidades satélites do Distrito Federal. Elas perderiam 
Prefeitos e Câmaras Municipais e sua possibilidade de 
gerir seus destinos. Ficariam à mercê da boa vontade 
do governante de plantão e ainda sob sua custódia 
política. Isso traria graves consequências a médio e 
longo prazos.

Mas essa PEC, senhoras e senhores, tem a in-
tenção apenas de combater a causa, que é a miséria 
e a violência advindas dessa triste situação a que essa 
população vem sendo relegada por suas próprias condi-
ções sociais. Essa população precisa é de investimentos 
para que possa emancipar-se do Distrito Federal. 

Por esta razão subo hoje a esta tribuna. Não pre-
cisamos de uma PEC que tenta dizer a nós goianos 
que não sabemos administrar e dar atenção a nossos 
irmãos que habitam as cidades do entorno do Distrito 
Federal. Não precisamos de uma PEC que quer nos 
dar lição de moral administrativa.

Precisamos, sim, de mais recursos para ajudar 
essas pessoas. Por isso devemos propor combate às 
causas da desigualdades vividas por essa população 
nos dias de hoje. E ela passa por discrepâncias nos 
recursos destinados ao Distrito Federal e ao restan-
te dos Estados. Enquanto em um sobra dinheiro até 
para obras monumentais, em outros o dinheiro mal 
dá para custear serviços essenciais como educação 
e saúde.

Senhoras e senhores, venho à tribuna não só 
divergir de quem apresentou e justificou a PEC ora 
tratada. Venho propor que os recursos de fundos cons-
titucionais hoje destinados ao Distrito Federal sejam 
redistribuídos e também repassados aos Governos Es-
taduais que tenham municípios pertencentes a RIDE, 
sendo esse dinheiro destinado exclusivamente a in-
vestimentos nesses municípios.

A RIDE continua sendo mais uma boa intenção 
do que uma realidade. Os municípios que a compõem, 
de Goiás e Minas Gerais, permanecem sofrendo as 
influências maléficas do inchaço do Distrito Federal. É, 
pois, mais do que justo que recebam recursos do DF 
para fazer frente às novas demandas. Por isso insisto 

que os recursos hoje destinados ao povo do DF sejam 
repartidos com seus irmãos do entorno.

Tenho convicção de que, com mais recursos, des-
tinados apenas a esses municípios, nossos Governos 
Estaduais darão respostas muito mais positivas em 
geração de empregos, criação de infraestrutura básica 
e ainda educação, saúde e segurança.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
(PR-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, as políticas públicas 
do Governo em relação ao transporte ferroviário não 
estão sendo feitas de maneira inteligente. Ainda há 
pouca ação do Estado no sentido de fazer crescerem 
as ferrovias, que são uma necessidade de economia 
brasileira. 

O transporte ferroviário é um caminho para dimi-
nuir gargalos, possibilitar o escoamento da produção 
com menores custos, promover o crescimento das 
exportações e reduzir problemas graves como super-
lotação nas estradas e acidentes rodoviários.

Por ser um país com dimensões continentais, o 
Brasil não pode prescindir de nenhum dos 2 modais 
de transporte: o rodoviário e o ferroviário. Rodoviário 
para pequenas e médias distâncias, e o ferroviário 
para longas distâncias e grandes volumes de carga. 
Somente com a integração dos 2 será possível via-
bilizar o transporte no País e resolver uma série de 
problemas que atualmente prejudicam o desenvolvi-
mento do País. 

Ações em linhas férreas levam tempo e, se elas 
não forem encaminhadas rapidamente, pode ocorrer 
um “apagão logístico”, tendo em vista as dificuldades 
para escoar e exportar a produção e o trabalho das 
indústrias brasileiras que dependem das matérias-
primas produzidas no interior do Brasil. 

Um problema para a história do setor ferroviário 
foi a competição com as rodovias. Desde o Governo 
do Presidente Washington Luiz, no início do século 
XX, começou-se a dar grande atenção ao sistema 
rodoviário, em detrimento do transporte ferroviário. 
Com o lema Governar é abrir estradas, foram fortes 
os investimentos em estradas pavimentadas, opção 
que se acentuou no Governo do Presidente Juscelino 
Kubitschek, na década de 1950. 

Em razão de um conjunto de fatores políticos e 
econômicos, a opção foi majoritariamente pelo trans-
porte rodoviário. Em países europeus e nos EUA, a 
construção de ferrovias também foi desestimulada, mas 
nada que se compare ao Brasil, onde muitas linhas fer-
roviárias foram desativadas. Aqui, não obstante a impor-
tância do papel que cumpriam os trens no transporte 
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de cargas, a despeito da comprovada importância da 
estrada de ferro para a economia e o desenvolvimento 
regional, quilômetros e mais quilômetros de trilhos têm 
sido arrancados e vendidos como sucata.

Na verdade, o Brasil se revela como uma surpre-
endente exceção, na medida em que, ao contrário dos 
demais países industrializados e de grande extensão 
territorial, somente aqui se verifica o predomínio do 
transporte rodoviário de cargas.

O sistema ferroviário brasileiro totaliza 29.706 
quilômetros. Além da baixa densidade ferroviária do 
Brasil – 3,1 metros por quilômetro quadrado, bem pe-
quena em relação aos EUA (150 metros por quilôme-
tro quadrado) e Argentina (15 metros por quilômetro 
quadrado) -, as ferrovias se encontram irregularmente 
distribuídas no território nacional. Na Região Sudeste 
concentra-se aproximadamente a metade das linhas, 
ao passo que as Regiões Norte e Centro-Oeste, jun-
tas, concentram apenas 8%. 

O custo mais elevado do transporte rodoviário 
encarece a exportação e acarreta a perda de compe-
titividade do produto nacional. O modal ferroviário, por 
seu turno, tem capacidade de transportar grandes volu-
mes, com elevada eficiência energética, possibilitando 
custos menores, e ainda apresenta maior segurança 
em relação ao modal rodoviário, com menor índice de 
acidentes e menor incidência de furtos e roubos.

Teoricamente, o custo do transporte ferroviário é 
9 vezes menor que o rodoviário. Acentuam-se as van-
tagens das ferrovias sobre as rodovias, principalmente 
em condições de relevo pouco acidentado e nas gran-
des distâncias, de modo que constitui, realmente, um 
absurdo o fato de as rodovias movimentarem 60% do 
total de cargas no Brasil, enquanto os trilhos respon-
dem apenas por 20% desse transporte. 

Constata-se, portanto, que a política de transporte 
ferroviário no Brasil nunca foi, de fato, uma política e, 
sim, uma antipolítica. 

Assim, impõe-se que as autoridades responsáveis 
sejam mais conscientes com respeito a essa questão, 
procedendo, então, à adoção das medidas adequadas 
para reverter a situação atual. Que a população, lide-
ranças políticas, Prefeitos, Senadores, Deputados e 
setores representativos da iniciativa privada se mobi-
lizem em defesa do transporte ferroviário, buscando o 
estabelecimento de uma política efetiva para o setor, 
capaz de assegurar o atendimento das necessidades 
da economia brasileira e favorecer o desenvolvimen-
to nacional.

Obrigado.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje des-

tacar uma grande obra, de caráter regional, que está 
sendo construída na minha cidade, Campina Grande, 
numa parceria entre Governo do Estado e o Governo 
Federal, com apoio da Prefeitura: o novo Hospital de 
Emergência e Trauma da cidade, obra que consolidará 
Campina como polo médico, responsável por atendi-
mento especializado para mais de 180 municípios.

A construção tem 3 andares. O hospital, depois 
de inaugurado, em março do ano que vem, será o se-
gundo maior hospital de traumas do Norte e Nordes-
te. Por isso tenho que parabenizar o Governador José 
Maranhão, que há 9 anos criou o Hospital Regional de 
Urgência e Emergência de Campina Grande e que, 
agora, ficará eternizado na memória dos campinenses 
como o Governador que está fazendo o novo Hospital 
de Emergência e Trauma de Campina Grande.

É importante frisar que o Governador José Mara-
nhão já tem todo o cronograma de inauguração traçado. 
Tanto que já determinou – e a Secretaria Estadual da 
Saúde já os está adquirindo – a aquisição dos equi-
pamentos que permitirão o funcionamento do hospital. 
Segundo o Governador, equipamentos nacionais e im-
portados. S.Exa. adiantou que boa parte dos equipa-
mentos importados já está com embarque confirmado 
e chegará a Campina Grande nos próximos dias.

O investimento na obra ultrapassa os R$100 mi-
lhões. O hospital será referência no Norte/Nordeste em 
atendimento a casos de alta complexidade a pacien-
tes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Quando estiver funcionando, o hospital terá 266 leitos, 
distribuídos no primeiro e segundo andares, além de 3 
modernas UTIs, que funcionarão com equipamentos 
de última geração e tecnologia de Primeiro Mundo. O 
centro cirúrgico também será um dos mais modernos, 
dotado de toda infraestrutura para salvar vidas.

O centro cirúrgico contará com 6 salas, para orto-
pedia, transplante e demais cirurgias de pequeno porte. 
Cada uma das amplas UTIs terá capacidade para 10 
leitos. O hospital terá ainda um centro de diagnóstico, 
que inclui ressonância magnética e tomografia com-
putadorizada. Outro equipamento que funcionará no 
Hospital de Emergência e Trauma será a Unidade de 
Queimados. 

Como a área é muito grande, os motoristas das 
ambulâncias que chegarem do interior entrarão por 
uma área especial, só retornando após saberem se o 
paciente vai ficar ou não internado. Ou seja: o motoris-
ta poderá ficar aguardando o paciente ser atendido. E 
mais: duas bases estão sendo construídas para facilitar 
a chegada das ambulâncias do SAMU e do Corpo de 
Bombeiros. Outra vantagem é que não haverá cruza-
mento entre a barreira contaminada e a limpa. Ele terá 
ainda todo um sistema de ar-condicionado especial.
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O Hospital de Emergência e Trauma está sendo 
edificado em uma área de 70 mil metros quadrados 
(7 hectares) e quando estiver pronto terá uma área de 
construção de 18 mil metros quadrados, além de es-
tacionamento com 654 vagas e heliporto. O tamanho 
dele é de 3 estádios de futebol. 

Ele será dotado de Administração, Heliporto, 
Lavanderia, Central de Material Esterilizado (CME), 
Nutrição, com refeitório para 132 lugares, Farmácia 
(Manipulação, despensação e farmácia industrial e 
saneantes), Almoxarifado, Oficinas (elétrica, mecânica 
e marcenaria), Zeladoria, Engenharia Clínica, Vestiá-
rios, Necrotério, Velório, Atendimento Pós- Hospitalar 
(reabilitação), Centro de Estudos e Pesquisas, Corpo 
de Resgate (Bombeiros), Garagem, Desinfecção de 
Ambulâncias, Dique (lubrificação e lavagem), Câma-
ras de Cadáveres, Câmara de Lixo, Gerenciamento 
para Resíduos Sólidos, Câmara Frigorífica, Guaritas 
e Cantina.

O Hospital de Traumas de Campina Grande foi 
projetado para desafogar o atendimento nos demais 
hospitais do Estado, principalmente o Hospital de Trau-
mas de João Pessoa. Depois de pronto, ele vai aten-
der, repito, pacientes de 180 municípios paraibanos, 
das regiões do Brejo, Cariri, Curimataú e Sertão. Ele 
foi construído em uma posição estratégica, para faci-
litar, por exemplo, para os pacientes que chegarem do 
sertão pela BR.

É, sem dúvidas, uma grande iniciativa do Go-
verno do Estado e do Governo Federal, que merece 
nossos parabéns.

Muito obrigado.

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a louvável e histórica decisão do Presidente 
Lula, uma decisão de governo, de fazer das reservas 
do pré-sal uma fonte ampla e duradoura de benefícios 
sociais, com ênfase na educação, na pesquisa, na tec-
nologia, no combate às desigualdades, traz para todos 
nós uma nova e promissora esperança, e ao mesmo 
tempo uma imensa responsabilidade.

Ainda temos diante de nós o contraste desafia-
dor de uma economia sólida e em franca expansão ao 
lado de abismos socioeconômicos, de feridas cujas ra-
ízes precisam ser definitivamente erradicadas, como 
a violência e as doenças que prosperam nas grandes 
brechas deixadas pela ineficiência gerencial ou pela 
insuficiência de recursos.

É bem verdade que avançamos, e muito, nos 
últimos anos, sobretudo na recuperação e na esta-
bilização da economia, na ampliação das ofertas de 
emprego, no combate à miséria. Mas ainda é preciso 

muito mais, ir além do salto sem precedentes que já 
foi dado até agora.

E, por entender que o maior investimento de um 
governo e de uma civilização é a valorização da pes-
soa, ocupo esta tribuna para reforçar a expectativa de 
todos os nobres pares, não importam siglas e prefe-
rências, na afirmação do compromisso nacional com 
a educação. Se as reservas de petróleo protegidas 
pela camada de pré-sal constituem fonte de recursos 
para diferentes projetos de progresso do País, a edu-
cação é a fonte do melhor e mais sólido modelo de 
desenvolvimento.

Em 2003, o Instituto Cidadania, ONG da qual o 
nosso Presidente Lula foi um dos fundadores, fez 3.500 
entrevistas domiciliares com jovens de 15 a 24 anos, 
faixa que representa cerca de 20% da população bra-
sileira ou, aproximadamente, 35 milhões de pessoas. 
Incluída no Projeto Juventude, criado para fomentar e 
articular políticas públicas da União, Estados e Municí-
pios dirigidas aos jovens, essa pesquisa, em parceria 
com o Instituto Hospitalidade e o SEBRAE, está entre 
as mais abrangentes do gênero já realizadas no Brasil 
por uma organização não governamental. 

A amostragem apurou que, na época, havia mais 
brasileiros de 15 a 24 anos no mercado do trabalho do 
que nas salas de aula. Os percentuais impressionavam: 
76% no trabalho e 64% na escola.

Nesse mesmo ano de 2003, primeiro ano do Go-
verno Lula, já se evidenciava a preocupação concei-
tual, gerencial e política com a questão da educação. 
O então Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presi-
dência, Luiz Dulci, coordenava o Grupo Interministerial 
da Juventude. 

Recorro a palavras do ilustre Ministro sobre a 
pesquisa e sobre a forma como o Governo pretendia 
encarar diversos desafios pontuais. S.Exa. já tinha, 
como todo o Governo, o norte das diretrizes concei-
tuais para as políticas públicas de afirmação da cida-
dania e de um desenvolvimento social e econômico 
qualificado.

Assim manifestou-se Luiz Dulci, em entrevista: 
“As necessidades dos jovens sempre foram tra-

tadas de forma fragmentada. Queremos criar políticas 
nacionais que integrem os ministérios. Muitas vezes as 
soluções mais criativas partem da sociedade civil”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recorri 
a essas informações para destacar, acima de tudo, a 
importância cada vez maior do compromisso dos go-
vernos e da sociedade com a qualidade do desenvolvi-
mento nacional. Entendo que os pilares fundamentais 
desse processo são a democracia, a ética, a sobera-
nia nacional e a sustentabilidade, condições que, no 
entanto, não subsistem sem o amplo acesso do povo 
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à educação e à saúde de qualidade, à tecnologia e à 
infraestrutura, à informação e à liberdade de manifes-
tação e organização.

O nosso processo de sociedade e de país em 
evolução impõe, portanto, que as diretrizes e compro-
missos delineados e mantidos por este Governo sejam 
aperfeiçoados, sobretudo no sentido de ousar mais e 
avançar mais nas políticas públicas de educação, com 
foco no maior envolvimento dos Governos Estaduais e 
Municipais e nas garantias de ensino em todos níveis 
a todas as faixas da população, em especial às que se 
encontram no topo da escala apurada pela pesquisa 
do Instituto Cidadania.

O Ministério da Educação realiza um trabalho 
histórico de conquistas, a começar da sua definição 
como política pública não estanque nas atribuições de 
uma Pasta, e sim integrada ao leque ministerial, com 
decisões e ações dignas de reverência. O ensino está 
mais eficiente e mais democrático. A instituição do piso 
salarial do magistério resgatou uma antiga dívida com 
os profissionais da educação. O FNDE – Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento do Ensino ajusta-se aos novos 
tempos, estende sua cobertura, capacita e estrutura a 
rede de recursos humanos e logísticos.

Compromisso de governo e estabilidade econômi-
ca abriram caminho para esses avanços, mas, eviden-
temente, produzindo novas demandas, principalmente 
em relação ao conteúdo do desenvolvimento que que-
remos, com sustentabilidade e prosperidade coletiva. 

A exploração racional das riquezas naturais, o 
equilíbrio entre homem e natureza, atividade primária 
e indústria, diversificação da economia, expansão da 
agricultura familiar, Brasil competitivo, tudo isso requer 
apropriação de tecnologia, suporte científico, conheci-
mento, enfim, educação qualificada do ensino básico 
à especialização superior. O estímulo à capacitação 
e o acesso das populações às universidades e a dife-
rentes estágios de ensino são preponderantes para a 
qualificação do nosso desenvolvimento.

Por esta razão, considero das mais acertadas a 
decisão do Governo e, quero crer, com a aprovação 
desta Casa, de fazer da educação um dos alvos prio-
ritários contemplados pelos recursos do pré-sal. Essa 
é uma dádiva de Deus para o Brasil e para ser usu-
fruída por todos os brasileiros, em todos os Estados 
e Municípios, em partilha ampla e justa, como prevê, 
inclusive, o parecer do nobre Relator da matéria, De-
putado Henrique Eduardo Alves.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inquie-
ta-nos as notícias diárias sobre violência, em suas 
variadas versões, em todos os quadrantes do nosso 
território. É evidente que se deve investir maciçamente 
na repressão à violência, notadamente ao crime or-

ganizado. Porém, é necessário investir muito mais no 
combate às raízes da violência: a miséria, a doença, o 
desemprego, a falta de oportunidade e, acima de tudo, 
a ausência das salas de aula e da prática de esportes 
e de atividades culturais.

Por tudo isso, e pelo que demonstram as seguidas 
pesquisas de opinião pública, entendo que a popula-
ridade do Governo se deve exatamente à fidelidade 
do Presidente Lula aos compromissos que lhe foram 
confiados pela sociedade em 2 mandatos. Essa rela-
ção de confiança se cristalizou, em definitivo, agora, 
ao consagrar os investimentos em educação no topo 
da destinação dos recursos a serem obtidos com a 
exploração das reservas de petróleo na camada de 
pré-sal.

Os brasileiros, de forma geral, aprovam esse pro-
cesso que ainda está sendo construído e que, segura-
mente, não será interrompido, nem desmontado. Todos 
queremos um país em que a grande maioria dos jovens 
em idade meramente escolar esteja nas salas de aula. 
Um país onde esse estágio seja um dos degraus para 
o futuro do conhecimento e do emprego qualificado, 
remunerado com dignidade e pronto para dar suporte 
ao progresso coletivo e sustentável. 

Sou de um Estado, Mato Grosso do Sul, onde 
o Governo Federal é a grande fonte de recursos e 
responsável pelos principais investimentos em infra-
estrutura e inclusão, um Estado onde o projeto do PT 
e do Governo do Presidente Lula continua vivo e ati-
vo, porque é um projeto para o Brasil soberano, justo, 
desenvolvido.

Muito obrigado.

O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhores presentes, caros telespec-
tadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, 
venho recebendo inúmeros e-mails a respeito de um 
projeto que vem de encontro às aspirações de mui-
tas pessoas. Buscam saber como está o andamento, 
quando será votado, quando entra em vigor, enfim, são 
questionamentos que todo mundo faz quando toma 
conhecimento de algo que vai trazer favorecimentos. 
E, diga-se de passagem: favorecimentos justos.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público aprovou, no início do mês de setembro, 
mais precisamente no dia 3, projeto do ex-Deputado 
Walter Brito Neto, que proíbe a cobrança da taxa de 
religação ou de restabelecimento de serviço público, 
como água ou luz, a não ser quando o usuário tiver 
solicitado a interrupção.

O PL nº 4.079, de 2008, acrescenta a proibição 
dessa cobrança à Lei nº 8.987, de 1995, que disciplina o 
regime de concessão e permissão de serviços públicos. 
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A atual legislação permite à concessionária interromper 
a prestação do serviço em caso de inadimplência e, 
também, cobrar uma taxa para religar o serviço.

Como Relator desse projeto, destaco que, para 
o usuário inadimplente, a taxa de religação significa 
ônus, significa muitas vezes inviabilizar o seu direito 
de novamente ter acesso ao serviço. Isto porque a 
taxa de religação vem se somar aos muitos encargos, 
como multas, juros e correção monetária, que já lhe 
são impostos em virtude do pagamento em atraso da 
fatura do serviço público. 

Parto do princípio de que como é a concessioná-
ria quem opta por interromper os serviços, ela é quem 
deve arcar com os custos inerentes ao restabelecimento 
do serviço prestado.

Não é justo para o usuário que esteja enfrentan-
do problemas financeiros ser ainda mais sacrificado. 
Penalizar de forma extrema um cliente inadimplente 
com serviços essenciais, como água e luz, é jogá-lo 
ainda mais à margem da sociedade. Devemos lutar 
pela inclusão, não pela exclusão.

Não estamos aqui levantando bandeira para que 
as pessoas se tornem inadimplentes. Não, absoluta-
mente não! Queremos apenas justiça, afinal, ao arcar 
com multas, juros e correção monetária, o cidadão já 
está sendo, entre aspas, “punido” o suficiente. O projeto 
já foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumi-
dor e aguarda parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passo a condução dos trabalhos ao 2º Secre-
tário e eterno Presidente desta Casa, Deputado Ino-
cêncio Oliveira. Infelizmente tenho que me ausentar, 
pois vou participar de uma reunião da Corregedoria da 
Câmara dos Deputados, mas certamente o Presidente 
Inocêncio Oliveira, com seu brilhantismo e competên-
cia, dará continuidade aos trabalhos. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 2° 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 
2° Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço ao Presidente Antonio Carlos Magalhães Neto 
as palavras elogiosas.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a imprensa do meu Estado registra, 
hoje, que os resultados das exportações, até o mo-
mento, demonstram expressivo superávit, segundo 
dados extraídos do próprio Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, o que significa 
que a crise econômica esboça sinais evidentes de 
recuperação, dentro de perspectivas que prometem 
resultados ainda mais auspiciosos até o término do 
presente exercício.

Segundo estimativas já confirmadas, registrou-se 
uma elevação de 14,74% em relação a setembro, num 
total de 869 milhões de dólares acumulados durante 
os primeiros 10 meses do atual exercício.

Ressalte-se que a diferença entre exportações 
e importações situa-se em derredor de 23,7 milhões 
de dólares, montante considerado relativamente aus-
picioso, se levada em conta as dificuldades da própria 
conjuntura, vivenciada por todos os países.

Para o Diretor da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC), Eduardo Bezerra, profundo 
conhecedor dessa temática, “a crise ainda não passou, 
mas a demanda mantém-se aquecida, dentro das pers-
pectivas criteriosamente constatadas em nosso Estado, 
apenas superadas pela Bahia e por Pernambuco”.

Mencione-se, por oportuno, que foram exporta-
dos produtos de nossa lavra no valor de 106,8 milhões 
de dólares, até o presente momento, restando, para o 
cômputo, os meses de novembro de dezembro, quando 
novos carregamentos acrescentarão a diferença, até 
agora apurada, com relativa euforia.

No contexto de outros aspectos relevantes de nos-
sa unidade federada, vê-se que a gestão Cid Gomes 
aponta para índices estimulantes. O que está também 
confirmado nos percentuais de arrecadação a cargo da 
Secretaria de Fazenda, ensejando a que se cumpram, 
ali, todos os compromissos e se impulsione o nosso 
desenvolvimento econômico-social, sob aplausos dos 
segmentos conscientizados da comunidade.

As obras estruturantes prosseguem em ritmo 
acelerado, comprovando um saneamento financeiro 
bastante satisfatório, assim reconhecido por organis-
mos internacionais que acompanham a expansão de 
nossas atividades produtivas. 

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Professor 
Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Inocêncio Oliveira, faço o seguinte apelo: vamos votar 
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a medida provisória para destrancar a pauta e vamos 
votar o projeto que beneficia os aposentados.

Trazer de novo essa gente aqui para não ver nada 
acontecer não dá, Sr. Presidente. Além de ganharem 
pouco, ainda gastam para vir para cá. Portanto, faça um 
esforço, Sr. Presidente. Sei da autoridade de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Presidente Michel Temer já incluiu a matéria na Or-
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Genoíno, 
do PT de São Paulo. S.Exa. dispõe de 25 minutos na 
tribuna.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que-
ro usar a tribuna desta Casa para abordar um assunto 
que levantei, de maneira telegráfica, quando alguns 
colegas subscreveram o Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular nº 518, de 2009, como lei complementar, de 
iniciativa da CNBB. Naquela época, eu disse que esse 
era um projeto inconstitucional, autoritário, com uma 
vertente dos períodos de truculência da história da 
humanidade.

Quero agora, Sr. Presidente, trazer clareza às 
minhas posições acerca desse debate. 

Gostaria de iniciar com uma frase de Luciano 
Canfora, em Crítica da Retórica Democrática, que diz 
o seguinte: 

“Encastelados no reino do bem, os forma-
dores de opinião observam o resto do mundo 
enrolando-se na própria cauda, como o Minos 
dantesco, para indicar o círculo vicioso no qual 
deve cair esse ou aquele adversário”.

Esse projeto é inconstitucional porque prevê que 
os crimes contra a administração pública, a fé pública, 
o meio ambiente, a saúde pública, os crimes dolosos 
contra a vida, o abuso de autoridade, os crimes eleito-
rais, por lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direi-
tos e valores, exploração sexual etc., quando aceitos, 
a partir de denúncia do Ministério Público, em primeira 
instância, como propõem seus artigos, faz com que o 
cidadão seja impedido de se candidatar. E esse projeto, 
com seus vários artigos, é destinado aos detentores de 
cargo na Administração Pública: Governador, Prefeito, 
Deputado, Senador...

Olhe bem, Sr. Presidente, a Constituição brasilei-
ra é clara quando diz que ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória.

No art. 14, a Constituição brasileira repete, em 
seu inciso III do art. 5º, a mesma questão. E, no art. 
55, quando trata da perda de mandato, reafirma o 

mesmo princípio de ação condenatória transitada em 
julgado.

Com quem nós temos discutido que esse projeto 
é flagrantemente inconstitucional os argumentos são 
de que esse princípio trata da questão criminal. 

Apoio-me no voto do Ministro Celso de Mello, 
quando trata da tutela de direito, no que diz respeito 
a cassação de direitos políticos, respondendo a uma 
ação da Associação dos Magistrados brasileiros, que 
diz o seguinte:

“Com a instauração, em nosso País, de 
uma ordem plenamente democrática, assim 
consagrada pela vigente Constituição de 1988, 
intensificou-se o círculo de proteção em torno 
dos direitos fundamentais, qualquer que seja 
o domínio de sua incidência e atuação, com-
preendidos, para efeito dessa tutela consti-
tucional e em perspectiva mais abrangente, 
todos os blocos normativos concernentes a 
direitos individuais e coletivos, aos direitos 
sociais e direitos políticos em ordem a con-
ferir real eficiência, seja impondo ao Estado 
deveres de abstenção – liberdades clássicas 
ou negativas -, seja dele exigidos deveres de 
prestação – liberdades positivas ou concretas 
-, seja, ainda, assegurando ao cidadão a ple-
nitude dos direitos.”

Entre esses direitos está o direito à informação.
O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite um 

aparte, nobre Deputado? É só para destacar o seguinte. 
V.Exa. se arrima numa manifestação de um dos maio-
res expoentes da magistratura brasileira, o decano hoje 
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, 
uma figura excepcional, um magistrado integérrimo que 
merece nosso respeito e admiração.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Pois bem, Deputado 
Mauro Benevides, meu amigo conterrâneo do Cea-
rá, Celso de Mello foi claro quando disse que a tutela 
é abrangente. Essa tutela abrangente não restringe 
apenas para a questão criminal. No caso de direitos 
humanos, tem-se uma tutela ampla e irrestrita. 

Existem 2 conceitos embutidos nesse debate: 
primeiro, a presunção da inocência; segundo, a sen-
tença transitada em julgado.

Nessas 2 matérias, o voto do Ministro Celso de 
Mello, e provavelmente o acórdão do Supremo Tribunal 
Federal, deixa claro que a presunção da inocência vem 
desde a Súmula Teológica, de São Tomás de Aquino, 
passando-se pela Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem, pela Carta dos Direitos Funda-
mentais da União Europeia, pela Convenção Europeia, 
pela Convenção Americana, pelo Pacto Internacional 
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dos Direitos Civis e Políticos. E ele cita as várias decla-
rações, muitas das quais o Brasil subscreveu.

Disse desta tribuna, e estou mostrando agora, 
que esse projeto é, além de inconstitucional, autoritá-
rio. De onde nasceu essa ideia, Deputado Inocêncio 
Oliveira, de considerar perdas de direitos políticos, in-
dependentemente de sentença transitada em julgado? 
Da lei complementar oriunda da antiga Constituição, da 
Emenda nº 1, de 1969, do tempo do triunvirato militar, 
que em seu art. 151 estabelecia critérios para cassa-
ção dos direitos políticos.

Olhem bem, Sras. e Srs. Deputados, o que dis-
seram o Deputado Ulysses Guimarães e o Senador 
Josaphat Marinho, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que apreciava a matéria. Ulysses Guimarães, 
quanto à Emenda nº 7: “Nós só podemos aceitar a 
perda de direitos políticos com condenação transitada 
em julgado.” 

Já o Senador Josaphat Marinho, quanto à Emen-
da nº 10, repete o raciocínio e a argumentação de 
Ulysses Guimarães.

Deputado Inocêncio Oliveira, 3 colegas nossos, 
que não estão aqui (Odacir Klein, Airton Soares e Waldir 
Walter), em declarações, quando se discutia essa lei 
complementar, afirmaram: “É inadmissível a declara-
ção de inelegibilidade com base em condenação não 
transitada em julgado”.

Vamos em frente com essa mesma matéria. O 
que disse, na discussão no Supremo Tribunal Federal, 
o Ministro Eros Grau, quando discutiu o voto do Minis-
tro Celso de Mello? 

“Viver a democracia, isso não é gratuito. Paga-
se um preço por ela; em síntese, o preço do devido 
processo legal.”

Depois, ele diz: 
“Retorno ao que observou, com acuidade, o Mi-

nistro Ari Pargendler: o avanço de uma civilização está 
correlacionado ao modo como nela foi disciplinado o 
devido processo legal.”

Eros Grau continua:

“A exigência de comprovação de ido-
neidade moral do cidadão como requisito de 
elegibilidade sob a égide da presunção de 
culpabilidade contemplada em lugar nenhum 
da Constituição (qualquer pessoa poderá ser 
considerada culpada independentemente do 
trânsito em julgado de sentença penal conde-
natória) instala a incerteza e a insegurança 
jurídicas (...) pelo arbítrio dos que o possam, 
por fundamentos de força, ainda que no de-
sempenho de alguma competência formal bem 
justificada.”

Conclui, brilhantemente, Eros Grau: 

“Conforme o entendimento, nós não po-
demos substituir e sacrificar a legalidade e 
o procedimento legal por uma racionalidade 
constituída a partir de valores e à margem 
do Direito”. 

Assim considerou Eros Grau, na discussão do 
voto do Ministro Celso de Mello.

Vamos em frente. 
Eu já disse aqui que todos os períodos autoritá-

rios na história da humanidade trazem no seu bojo a 
ideia de o Estado impedir, junto à população, aqueles 
que queiram ser candidatos.

Eu trouxe para V.Exas. publicação de declara-
ção pelo Bicentenário da Revolução Francesa. Com 
a Revolução de 1789, que derrubou o absolutismo e 
a monarquia, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão estabelece a presunção da ino-
cência e o direito a só sentir-se culpado com sentença 
transitada em julgado.

Duzentos anos depois, a mesma Assembleia 
Nacional francesa sugere atualização na Declaração 
Universal dos direitos humanos. É dito no art. 15: “Nin-
guém pode ser considerado culpado antes de conde-
nação definitiva” – Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa.

Eu tenho em mão, Sr. Presidente, a Declaração 
da ONU, de 1948, que em seu art. 2º estabelece que 
toda pessoa tem direito a participar da vida política. 

E diz o art. 11 da Declaração de 1948: “Toda pes-
soa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumida inocente”. 

Isso é o que diz a Declaração da ONU, de 
1948.

Sobre a ideia produzida nesse projeto de iniciativa 
popular, quando digo que é de vertente autoritária é 
porque mostro como estes pressupostos fundamentam 
essa ideia autoritária do Projeto nº 518.

Olhe bem, Sr. Presidente. O Ministro Celso de 
Mello, decano do Supremo, diz o seguinte, ao afirmar 
o princípio da presunção da inocência: “Somente com 
cabeças autoritárias e regime de autoritários é que se 
estabelece a presunção da culpa”. 

Isso é um pouco do que nós estamos vivendo 
hoje: você é culpado até que prove a inocência; en-
quanto o princípio universal dos direitos humanos fala 
exatamente da presunção da inocência, conforme 
mostrei aqui.

Os senhores sabem como se constitui o autori-
tarismo nos regimes de terror, no mundo. Começam 
com a ideia de que há maniqueísmo dos puros e dos 
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impuros; começam com a ideia de que se tem de hos-
tilizar, de que se tem de criminalizar.

Essa ideia da hostilidade, da criminalização, caso 
esse projeto tramitasse na Casa, produziria isto: cen-
tenas de Prefeitos, alguns Governadores e até Presi-
dente da República, por ação de improbidade recebida 
pelo juiz em primeira instância, estariam impedidos de 
se candidatarem.

O que isso representa? Representa a tutela dos 
juízes sobre a política, a tutela daquilo que comento 
em artigo à revista Teoria e Debate, do meu partido.

Diz o artigo:

“Se esta visão prevalecer, com o passar 
do tempo terá sido construída uma teoria que, 
a pretexto de efetivar os direitos constitucio-
nais, substitui a política e o Parlamento pela 
supremacia judicial, gerando um déficit de le-
gitimidade; estará aberto o caminho para um 
governo de juízes que coloca a sentença em 
oposição ao voto e a técnica no lugar da sobe-
rania popular. Judicialização da política.”

Assino este texto com o Prof. Luiz Moreira, na 
revista Teoria e Debate.

O Sr. Ernandes Amorim – Permite-me um apar-
te, nobre Deputado José Genoíno?

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Pois não, Deputado 
Ernandes Amorim.

O Sr. Ernandes Amorim – Deputado José Ge-
noíno, quando apresentaram essa proposta, que car-
reou 1 milhão e 300 mil assinaturas, logo imaginei 
que o Brasil, na área de educação, estaria atrasado 
ou que haveria muito interesse, porque qualquer pes-
soa politizada teria que ler a Constituição para saber 
o que rege. É evidente que muita gente não responde 
a processo, alguns porque são honestos demais, ou-
tros porque são vermes, às vezes políticos, que não 
assumem a defesa da população, que não assumem 
os direitos de pessoas oprimidas. Tenho inquéritos, 
tenho processos, mas eles não têm fundamento. Há 
processos contra mim abertos por pessoas do MP que 
não têm direito constitucional de investigar, punir, ser 
polícia. Mesmo assim, tenho processos. Queria que o 
Congresso Nacional pegasse essas 1 milhão e 300 mil 
assinaturas e as passasse pelo crivo da investigação, 
para ver quantos daqueles realmente seriam virgens, 
nunca tiveram um processo ou cujos parentes nunca 
responderam a um processo. Processo mesmo é aque-
le que deve vigorar após a última instância. Quem lê a 
Constituição, quem não é analfabeto não assina lista 
para fazer parte daquelas 1 milhão e 300 assinaturas. 
Esta é uma Casa civilizada; esta Casa não condena 
pessoas por qualquer denúncia, muitas falsas. Espero 

que o Congresso Nacional continue autônomo e res-
peitado, e que não fiquem jogando pedras. Deputado 
José Genoíno, eleições haverá ano que vem. Todos 
os despeitados poderão ser candidatos a Deputado, 
a Governador, a Senador. Querem nos jogar pedras, 
porque ano que vem tem eleição. Mas essa eleição 
qualquer cidadão pode disputar, e nela só vai passar 
quem tem trabalho. Estamos aqui, a exemplo de V.Exa. 
e eu, porque temos vários mandatos.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Obrigado.
Concedo um aparte ao meu companheiro de 

bancada, Deputado Carlos Zarattini.
O Sr. Carlos Zarattini – Deputado José Genoíno, 

eu gostaria de parabenizá-lo por este discurso, por esta 
tomada de posição e por este esclarecimento que V.Exa 
faz a esta Casa e ao povo brasileiro, sobre a presun-
ção de inocência, sobre as éticas que estão contidas 
nesse projeto, que, no meu modo de ver e como V.Exa. 
também disse, é um projeto equivocado que transfere 
o debate da política, das questões fundamentais do 
País, das questões mais importantes que temos de 
enfrentar, para o campo da judicialização. Nós temos 
grandes desafios no Brasil. Nós temos que enfrentar 
as questões do desenvolvimento econômico, da dis-
tribuição de renda; nós temos que enfrentar questões 
que estão colocadas hoje aqui, como a questão dos 
aposentados. (Muito bem! Manifestação das galerias.). 
Nós temos inúmeros problemas para resolver e não 
podemos nos deixar levar por esse viés. Portanto, De-
putado José Genoíno, parabéns! Vamos batalhar para 
que esse projeto seja debatido efetivamente por toda 
a população brasileira – desde que esclarecida a po-
pulação sobre essas questões.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Nobre Deputado, incor-
poro o aparte de V.Exa. ao meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que aumente o 
som. (Pausa) Agradeço a V.Exa. 

Deputado Zarattini, a Lei Complementar nº 5, de 
1970, no Governo Médici, no triunvirato militar, foi que 
introduziu no Direito Constitucional Brasileiro a perda 
de direitos políticos por improbidade administrativa. 
Foi aí que nasceu, na Constituição de 1969, da Junta 
Militar – não é nem a do Castelo Branco -, a ideia da 
improbidade administrativa. 

As Constituições de 1891, de 1934 e de 1946 
estabeleciam sentença com julgamento, com seus 
efeitos produzidos, portanto, com sentença transitada 
em julgado. Foi a emenda do triunvirato militar de 1969 
que introduziu a Lei Complementar nº 5. 

Já li os votos de Ulysses Guimarães, Josaphat 
Marinho, Odacir Klein, Airton Soares, Waldir Walter, 
que discutiam exatamente essa lei complementar de 
natureza fascista. Por isso, quando disse que aquela 
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iniciativa tinha um viés fascista era exatamente pela 
vertente da intolerância, do maniqueísmo, da hostilida-
de, de não submeter à população as pessoas.

O Deputado Ernandes Amorim tem razão: na elei-
ção, nós nos submetemos ao povo. Vamos para a rua 
nos expor, para sermos xingados ou apoiados. Quem 
julga que essa ou aquela pessoa não deve sair candi-
data? Ela passa por uma eleição? por um debate na 
rua? Se passa, então essa é uma pessoa concursada 
que representa a verdade da sentença judicial ou da 
técnica para dizer o que é bom para o País.

Pois não, Deputado Mário Heringer.
O Sr. Mário Heringer – Deputado José Genoíno, 

é oportuno o que diz V.Exa. no Grande Expediente, por-
que está carregado de boas e fundamentadas razões. 
Incomoda-nos muito quando entidades como a CNBB 
constroem um projeto com esse teor. Trata-se de um 
projeto que tenta retirar do representante natural a sua 
legitimidade. Mais sério ainda: tenta imputar culpa pre-
cocemente, tenta responsabilizar indevidamente. E o 
mais sério de tudo isso, Deputado Genoíno, que quero 
aqui fazer registrar, é que essa mesma CNBB, que está 
trazendo esse projeto para cá, também interfere nos 
bastidores, emitindo juízo de valor, pedindo alterações 
em votos de Ministros para proteger os seus apanigua-
dos. Na semana passada eu disse isso e mostrei um 
documento no qual o Presidente da CNBB fazia ao 
Tribunal Superior Eleitoral solicitação para que se rele-
vassem os erros e vícios de forma num processo, para 
que a pessoa que ela defendia pudesse ser liberada, 
e que o voto fosse alterado. E, pasmem, esse voto foi 
alterado. Então, Deputado Genoíno, é brilhante a sua 
colocação. Saiba que nós também entendemos que a 
presunção de inocência e o amplo direito de defesa 
têm de ser dados a todos, até àqueles que, embora 
hoje dizendo que para a política isso não vale, possam 
precisar disso um dia.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Obrigado, Deputado 
Mário Heringer, pelo aparte. 

Ouço o Deputado Geraldo Pudim.
O Sr. Geraldo Pudim – Deputado Genoíno, que-

ro parabenizar V.Exa. por trazer luz a esse debate tão 
importante sobre um conceito ora subjetivo que se 
tenta lançar sobre a questão da “ficha suja”. Poucos 
brasileiros sabem que este tema já é tratado na nossa 
Constituição, na nossa legislação eleitoral, na medida 
em que qualquer candidato que tenha uma sentença 
criminal condenatória, com trânsito em julgado, é im-
pedido de concorrer ao pleito eleitoral. V.Exa., com 
muita eficiência, traz luz ao debate, para que o povo 
brasileiro possa entender esse conceito subjetivo que 
estão tentando colocar na cabeça das pessoas a res-
peito do que é “ficha suja”. Então, é preciso esclarecer 

este assunto ao povo brasileiro. Gostaria de parabeni-
zar V.Exa. por este debate tão importante!

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Agradeço, Deputado 
Pudim.

Sr. Presidente, quero dizer claramente que sem-
pre defendi e defendo uma reforma política ampla e 
democrática na Casa, uma reforma que resgate o sen-
tido democrático e republicano da política, com base 
no princípio de que todo o poder emana do povo e que 
só pode ser exercido diretamente ou pela represen-
tação. Pois esse poder que emana do povo está pas-
sando por uma crise de legitimação. Então temos que 
fazer uma reforma política. Agora, substituir a política 
pelo arbítrio da proibição, da discriminação, da veda-
ção é contrariar o princípio universal da democracia 
consagrado nas revoluções democráticas do final do 
século 18 e na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, das Nações Unidas, editada após a tragédia 
nazi-fascista. Esse princípio também está consagrado 
na nossa Constituição de 1988. 

Sr. Presidente, na próxima semana vamos tornar 
a discutir assunto. Também vou usar esta tribuna para 
falar sobre o fim do “Muro”, que completa 20 anos no 
dia 9 de novembro, segunda-feira. Nós, que aposta-
mos na democracia, em reformas econômicas, em 
reformas sociais, compreendemos... (Manifestação 
das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa aos senhores presentes nas ga-
lerias – é uma honra recebê-los – que a manifestação 
é proibida. Vocês podem se manifestar levantando os 
braços, quando a favor, ou baixando-os, quando fo-
rem contra, mas sem nenhuma manifestação oral que 
faça com que o ambiente fique turvo. Esta é a Casa 
do povo, é a Casa de vocês, e, portanto, respeitan-
do-a é que vocês serão capazes, cada vez mais, de 
escolherem os melhores para lhes representar. Cada 
Parlamentar tem o direito de proferir sua palavra, sua 
opinião e seu voto. Aliás, o direito à opinião é o mais 
sagrado direito parlamentar. Por mais divergente que 
ela seja, ela deve ser respeitada, porque isso é liber-
dade; e liberdade é inerente à democracia. Não existe 
nenhum regime melhor que a democracia, que dá ple-
na liberdade a vocês de estarem neste momento se 
manifestando, educadamente, e fazendo-o da melhor 
maneira possível. 

Portanto, eu peço a compreensão de vocês. 
Continua com a palavra o ilustre Deputado José 

Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu continuarei com a 

palavra, Sr. Presidente, em primeiro lugar, democra-
ticamente, respeitando e elogiando os representan-
tes dos aposentados pela sua presença. Nós temos 
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discutido democracia, democracia esta que a Câ-
mara dos Deputados foi a principal instituição que a 
conquistou. Esta Casa foi fechada; Deputados foram 
cassados. Nós é que votamos uma Constituição que 
hoje é chamada de Cidadã, e que inclusive consagra 
os direitos dos aposentados. É esta Constituição que 
vai avançar; não é a sentença, não é a mídia, não é 
o técnico nem é o formador de opinião. Esta Casa é 
legítima porque ela nasce do voto popular, nasce da 
soberania popular. Esta Casa me ensinou na demo-
cracia. Esta Casa, em que disputo minhas posições, 
muitas vezes é atacada pelas suas virtudes, porque 
esta Casa é transparente. 

Todos vêm a esta Casa e todos estão aqui para 
fazer legítima pressão. 

O que estou discutindo é um projeto de lei que 
foi apresentado a esta Casa, que tem um viés, repito, 
Sr. Presidente, inconstitucional, autoritário e conser-
vador, ao tratar do processo eleitoral. E acho que esse 
debate é democrático e necessário.

Muito obrigado, Presidente Inocêncio Oliveira.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, primeiro quero fazer um registro im-
portante: se hoje essas galerias estão cheias, todos 
podem ter opinião e testemunhar o que acontece, V.Exa. 
é o responsável, porque quando Presidente mandou 
retirar os vidros que impediam a proximidade da ga-
leria com esta Casa. 

Parabéns, Deputado Inocêncio Oliveira, por esse 
ato!

Em segundo lugar, quero registrar algo que me 
deixa indignado. Já ouvi, Sr. Presidente, conversas 
aqui e ali. A conversa que ouço é que ou o Relator vai 
pedir prazo – e para quê? Para não votarmos a medi-
da provisória! – ou então algum requerimento vai ser 
apresentado para retirada da medida provisória. Para 
quê? Para que ela não possa ser votada! E, em não 
sendo votada, continuará travando a pauta. 

Querem travar a pauta! E para quê? Para não 
votarmos o PL nº 1/07, que interessa a aposentados 
e pensionistas! 

É esta a denúncia que temos de fazer: não que-
rem votar aquilo que interessa aos aposentados e 
pensionistas.

Obrigado, Presidente Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Zonta e em seguida o Deputado 
Ernandes Amorim.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, saudando V.Exa. e os co-
legas Parlamentares, saúdo os aposentados do Brasil, 
que vêm a esta Casa, com respeito e com dignidade, 
buscar seus direitos, liderados pela COBAP e todas 
as federações.

Eu faço, na mesma linha do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, um apelo à Mesa, aos Líderes e ao Gover-
no no sentido de que não bloqueiem a votação. Vamos 
votar a Medida Provisória nº 466/09. Vamos colocar 
na pauta o Projeto de Lei nº 1/2007, para contemplar-
mos os aposentados do Brasil. E se tivermos de votar 
requerimentos, vamos votá-los nominalmente. Assim, 
saberemos quem é a favor do aposentado. 

Solicitamos ao Relator, ao partido do Relator e 
aos Líderes que permitam que seja lido o relatório da 
Medida Provisória nº 466/09, para que em seguida o 
votemos, a fim de que possamos destrancar a pauta 
e votar o Projeto de Lei nº 1/2007.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sarei a palavra ao Deputado Ernandes Amorim por 1 
minuto, para que em seguida passemos a palavra ao 
segundo orador do Grande Expediente. Aliás, peço ao 
Deputado Humberto Souto desculpas por não ter con-
cedido mais tempo ao ilustre Deputado José Genoíno, 
para que V.Exa. pudesse aparteá-lo, porque S.Exa. já 
se havia excedido em 4 minutos. 

Eu gostaria de pedir desculpas a V.Exa., Deputado 
Humberto Souto, um dos melhores Parlamentares desta 
Casa, um dos mais disciplinados. V.Exa. sempre honrou 
esta Instituição. E, quando foi representá-la no Tribunal 
de Contas da União, teve um desempenho extraordi-
nário! V.Exa. foi um dos mais corretos Presidentes que 
aquela instituição já teve; marcou presença, honrou a 
instituição, honrou o País, honrou sobretudo o Estado 
de Minas Gerais que V.Exa. representa tão bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com a 
palavra o Deputado Ernandes Amorim, por 1 minuto.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Na verdade, Sr. Pre-
sidente, a Mesa não tem culpa alguma de já não estar 
votando essa matéria. O que acontece é que o Gover-
no não quer que se aprove o projeto de reajuste dos 
aposentados. Se essa matéria não for colocada hoje 
em votação, em vez de os aposentados virem para cá, 
devem ir ao Palácio do Planalto, onde está o Presidente 
Lula, para fazer a reclamação lá. Todos nós aqui esta-
mos de prontidão para votar essa matéria. 

O Governo, desde cedo, está querendo não votar 
esse projeto dos aposentados. Não é a Mesa, não são 
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os Deputados; é o Presidente Lula que não quer que 
se aprove o reajuste dos aposentados ao percentual 
dado ao salário mínimo. 

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
tinuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Hugo Leal. S.Exa. dispõe de até 25 
minutos da tribuna.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilus-
tres convidados presentes nas galeria e aposentados 
que assistem a esta sessão em casa, escolhi para 
este Grande Expediente tema que domina o ambien-
te político nacional, mas que também tem implicações 
regionais e locais.

Sou Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, Estado 
que represento com muito orgulho pelo Partido Social 
Cristão e sou Líder da minha bancada. E não poderia 
perder a oportunidade deste Grande Expediente para 
esclarecer algumas notícias que saem alhures e não 
pegamos seus pontos para fazer a devida conexão.

Falo muito à vontade sobre os 4 projetos do pré-
sal que, por acordo, poderão vir à Ordem do Dia des-
ta Casa na semana que vem. E manifesto-me assim, 
Sr. Presidente, porque muito se fala, mas pouco se 
conhece da matéria. Assisti a muitos colegas desta 
Casa ocuparem a tribuna e considerarem a ação do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Estados produtores, 
como movida pela ganância, por não querer partilhar 
as riquezas do País com os demais Estados, como se 
a exploração do pré-sal fosse apenas buscar petróleo 
a 300 quilômetros de distância da costa e a 7 quilô-
metros sob a terra.

Venho a esta tribuna, hoje, depois de vários di-
álogos com os Governadores dos Estados do Rio de 
Janeiro, especialmente, e do Espírito Santo, com Par-
lamentares de todos os partidos políticos, exatamen-
te para tirar um pouco da mística que há em torno do 
pré-sal, em torno dos royalties, em torno da participa-
ção especial.

Começo por fazer uma análise jurídico-constitu-
cional do projeto. E destaco nessa análise o art. 20, 
inciso IX, da Constituição Federal, que diz:

“Art. 20. São bens da União:
 ..............................................................
IX – os recursos minerais, inclusive os 

do subsolo.
 ..............................................................
§ 1º É assegurado, nos termos da lei, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da 
União, participação no resultado da exploração 

de petróleo ou gás natural, de recursos hídri-
cos, para fins de geração de energia elétrica 
e de outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial 
ou zona econômica exclusiva ou compensação 
financeira por essa exploração”.

Por outro lado, a Lei nº 9.478, arts. 45 e 47, es-
tabelece a forma de pagamento dos royalties e como 
ela será feita aos Estados e Municípios. 

Poderíamos discutir amplamente o marco legal 
hoje existente relativamente ao processo de explora-
ção e aos contratos de concessão. O País passou por 
grande boom em 1995, 1996 e 1997, e o Congres-
so Nacional escolheu o regime de concessão para a 
exploração. Portanto, o que há de ser respeitado é o 
seguinte tópico: a previsão é legal, a previsão é cons-
titucional. 

E como foi feita essa distribuição? De forma jus-
ta, porque está na lei. Agora, alguns agem como se o 
Rio de Janeiro devesse ser sacrificado, devesse ser 
crucificado porque no espaço do seu mar territorial fi-
cam esses campos de petróleo. 

Não! Não! Não estamos defendendo privilégios 
para o Estado do Rio de Janeiro, para seus municípios, 
nem para o Estado do Espírito Santo e seus municípios 
confrontantes, nem para outros Estados. Estamos fa-
lando de uma norma constitucional, de um direito. 

Em vez de a discussão partir do ponto de vista 
macro, devemos discutir a questão do ponto de vista 
micro. Quer dizer, hoje, deixamos de lado a discussão 
do marco regulatório e do regime de partilha – que é 
uma nova proposta de exploração – para discutir per-
centuais. E isso porque se entendeu que a participação 
especial, que também tem a sua previsão legal no art. 
50 da Lei nº 9.478, não deveria ser paga. Apesar de 
introduzida no texto, o Relator, o nobre Líder do PMDB, 
Deputado Henrique Eduardo Alves, a retirou, por se 
tratar de uma questão conceitual. 

E, ao retirar a participação especial do texto, o que 
acontecerá com o Estado do Rio de Janeiro? Haverá 
um vertiginoso declínio das receitas que recebe. 

Quando venho à tribuna falar desse conjunto 
normativo e também da questão econômica para o 
Rio de Janeiro, não estou fazendo um apelo emocio-
nal aos colegas de Parlamento, mas pedindo justiça, 
tendo em vista o que o Rio de Janeiro passou nos úl-
timos anos.

Eu poderia narrar todo o espectro legal que fun-
damenta a participação especial e a distribuição de 
royalties para o Estado do Rio de Janeiro, mas não é 
essa a discussão que temos de travar. Quero também 
trazer à baila para os colegas a situação que o Rio de 
Janeiro perdeu. Aliás, quando falam que o Rio de Ja-
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neiro recebe muito, que o Rio de Janeiro tudo tem, tudo 
possui, esquecem de que, quando perdeu a condição 
de sede da Capital Federal, ninguém falou em com-
pensação, a exemplo do que ocorreu na Alemanha. 
Quando Bonn deixou de ser a Capital da Alemanha, 
estabeleceu-se um acordo compensatório de 30 anos, 
porque Berlim passou a ser a Capital. 

E o que o Rio de Janeiro recebeu? Nada, o es-
vaziamento. A imposição da fusão do Estado da Gua-
nabara com o Estado do Rio de Janeiro trouxe conse-
quências nefastas para o interior do novo Estado.

Todos que conhecem o Rio de Janeiro se encan-
tam com a Zona Sul, com as praias e com o futebol 
carioca – quantos de nós, mesmo sem ser do Estado, 
torcemos pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo Fluminense e 
pelo Botafogo? Quantos falam do Carnaval carioca? 

Mas o Rio de Janeiro não é só isso. Temos difi-
culdades no norte fluminense, no noroeste fluminen-
se, uma região quase semi-árida, que não faz parte 
da SUDENE, por estar no Sudeste, e não recebe os 
subsídios concedidos aos Estados do Nordeste.

Os agricultores fluminenses também não rece-
bem nenhum tipo de benefício pelas dificuldades que 
passam – e eu sou testemunha disso. Portanto, o que 
quero destacar, dentro de uma linha lógica, é essa 
situação.

O Sr. Zenaldo Coutinho – Concede-me V.Exa. 
um aparte, Deputado Hugo Leal?

O SR. HUGO LEAL – Ouvirei o seu aparte em 
seguida, Deputado Zenaldo Coutinho.

Outra coisa que acontece no Estado. Com base 
na Constituição de 1988, optou-se por cobrar sobre 
extração mineral somente do petróleo não no local de 
origem, de onde ele é extraído, mas no local onde é 
processado. Só com isso, conforme dados da Secre-
taria de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, o Es-
tado deixa de arrecadar em torno de 7 bilhões e 300 
milhões por ano de ICMS. São recursos que deveriam 
ir para as áreas da educação, da saúde, como ocorre 
em todos os outros Estados. Mas, como o petróleo foi 
excepcionalizado, quem foi prejudicado com isso? O 
Estado do Rio de Janeiro, que deixou de receber. E, 
agora, discute-se a redução de tudo o que ele possa 
receber.

Ouço o Deputado Zenaldo Coutinho.
O Sr. Zenaldo Coutinho – Deputado Hugo Leal, 

inicialmente, cumprimentar V.Exa., porque sua mani-
festação não poderia ser diferente, considerando-se 
a sua qualificação, o conteúdo do seu discurso e, so-
bretudo, sua condição de Líder e de representante do 
Estado do Rio de Janeiro. No entanto, devo lembrá-lo 
que a questão dos royalties do petróleo precisa ser, 
sim, revista no Brasil. (Manifestações das galerias.) Aí 

está o Município de Campos, que este ano recebeu 
mais de 1 bilhão de reais somente em royalties. É óbvio 
que existe uma distorção. O meu Estado, por exemplo, 
é produtor de minério e recebe apenas migalhas. E a 
exploração deixa enormes estragos ambientais, devido 
à utilização de processos de exploração extremamen-
te danosos ao meio ambiente, além de provocar uma 
migração desordenada. Portanto, precisamos, sim, de 
uma revisão a respeito. Mas eu quero, Sr. Deputado – é 
claro que V.Exa., atento às questões de Rio de Janei-
ro, discute o pré-sal; são 4 os projetos que tratam de 
uma possibilidade para daqui a 10,15, 20 anos -, fazer 
um registro sobre algo emergencial, urgente, e muitas 
pessoas interessadas estão presentes: a questão dos 
aposentados. Neste momento, o Governo utiliza-se de 
seu exército na Câmara, valendo-se de artifícios e arti-
manhas regimentais, para impedir a votação do projeto 
de interesse dos aposentados. Eu deveria me somar 
ao colega que propôs aos aposentados se dirigirem 
ao Palácio do Planalto em grande passeata, acompa-
nhados dos Deputados favoráveis aos aposentados. 
Estamos à disposição para ir cobrar do Governo a vo-
tação do projeto de interesse dos aposentados. (Ma-
nifestações das galerias). Muito obrigado por ter me 
concedido o aparte. 

O SR. HUGO LEAL – Obrigado, Deputado Ze-
naldo Coutinho. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Filipe Pereira.

O Sr. Filipe Pereira – Deputado Hugo Leal, pri-
meiramente, quero parabenizá-lo pela brilhante expla-
nação a respeito de tema de suma importância não 
só para o País, mas, principalmente, para o Estado do 
Rio de Janeiro, de cuja bancada tenho a satisfação de 
fazer parte. E ressalto, Deputado Hugo Leal, Líder da 
bancada do PSC, que V.Exa. está muito correto quando 
aborda a necessidade de o Estado Rio de Janeiro ter 
posição diferenciada, sim, em relação à distribuição dos 
royalties, os quais, para mim, pesam muito mais como 
medidas compensatórias pelo dano ambiental causado 
ao Estado. Cumpre lembrar, Sr. Deputado Hugo Leal 
e demais pares, que o Rio de Janeiro é responsável 
por, aproximadamente, 80% da produção de petróleo 
do País. Repito: 80% da produção de petróleo do País. 
Senhores, isso não é brincadeira! Nosso Estado pre-
cisa ter esse direito garantido, principalmente com a 
descoberta do pré-sal, para que investimentos possam 
ser feitos em todos os seus municípios do Estado e a 
fim de que seus moradores também tenham melhores 
condições de vida. Companheiro Hugo Leal, parabéns 
por sua explanação.
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O SR. HUGO LEAL – Muito obrigado. Incorporo 
suas manifestações, Deputado Filipe Pereira, ao meu 
pronunciamento.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Eduardo Cunha.

O Sr. Eduardo Cunha – Deputado Hugo Leal, 
quero cumprimentar V.Exa. pelo tema escolhido e pela 
forma de abordagem. É importante esclarecer algo. 
Não se trata de discutir se o Rio de Janeiro merece 
mais ou menos. Temos um pacto federativo no País e 
determinados Estados e Municípios ganham mais e 
outros ganham menos. O Rio de Janeiro contribui com 
14% do Fundo de Participação dos Estados e recebe 
apenas 1,5% do FPE. O Rio de Janeiro contribui com 
a CIDE e nada recebe em troca. O Rio de Janeiro 
contribui para as exportações e nada recebe da Lei 
Kandir. O Rio de Janeiro tem o petróleo como único 
bem, além do ICMS sobre energia elétrica, o qual não 
é cobrado na produção, mas no destino. Temos uma 
Federação. Rompê-la é romper o pacto federativo. É 
muito fácil organizar uma maioria nesta Casa, maioria 
que pode derrotar o interesse de qualquer Estado, por 
menor que ele seja. Mas temos que zelar pela Federa-
ção. V.Exa. está abordando o tema muito bem. Receba 
meus cumprimentos. 

O SR. HUGO LEAL – Muito obrigado.
Ouço, com prazer, o Deputado Geraldo Pudim
O Sr. Geraldo Pudim – Deputado Hugo Leal, 

desejo parabenizar V.Exa. por trazer esse tema à dis-
cussão desta Casa. Trata-se de tema oportuno, na 
medida em que, quando do lançamento do novo mar-
co regulatório, o Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, assumiu o compromisso de não discutir 
partilha de royalties para Estados e Municípios brasi-
leiros. S.Exa. enviou 4 projetos ao Congresso Nacio-
nal, mas, ao contrário do que foi anunciado, hoje, o 
grande debate que aqui se trava não é sobre o novo 
marco regulatório, não é sobre a mudança do regime 
de concessão para o de partilha. Hoje, o grande tema 
que permeia as discussões nesta Casa é a venda do 
que seria a independência dos Municípios e Estados 
brasileiros não produtores de petróleo e gás com a 
nova forma de divisão dos royalties e da participação 
especial. É lamentável que se venda essa imagem, 
que se venda essa ideia. O Rio de Janeiro vem sendo 
prejudicado ao longo dos anos, como V.Exa. destacou: 
perdemos a Capital da República; o petróleo é o único 
produto brasileiro que não é taxado na origem, mas 
no destino final, com o que, mais uma vez, o Rio de 
Janeiro perde. E agora vem essa questão da partilha. 
Se o Governo Federal quer fazer uma nova divisão, 
que abra mão da sua parte, que abra mão da parte 
que cabe à União. O modelo proposto pelo eminen-

te Relator só retira dos Municípios. A participação da 
União cresce: sai de 40% de 10%, para 30% de 15%, 
isto é, vai para 4,5%. A dos Estados sai de 22,5% de 
10% para 18% de 15%, isto é, vai para 3,7%. Quem 
perde são os Município, cuja participação sai de 22,5% 
de 10% para 6% de 15%, ou seja, 0,9%. V.Exa. traz o 
tema a debate, e eu o parabenizo pela brilhante defesa 
que faz na tribuna. 

O SR. HUGO LEAL – Muito obrigado, Deputado 
Geraldo Pudim. Incorporo ao meu discurso a manifes-
tação de V.Exa., assim como a do Deputado Eduardo 
Cunha.

Concedo um aparte ao Deputado Deley, para 
poder encerrar.

O Sr. Deley – Deputado Hugo Leal, quero pa-
rabenizar V.Exa., Líder do nosso partido, por trazer o 
tema pré-sal a debate neste plenário. O que temos mais 
estranhado, não apenas a bancada do PSC, mas a do 
Rio, é que se criou a ideia de que o grande vilão é o 
Estado do Rio de Janeiro, quando, na verdade, como 
já disseram os Deputados Geraldo Pudim e Eduardo 
Cunha, há muito mais concentração de recursos na 
União. Portanto, que se discuta o que arrecada o pró-
prio Governo Federal, porque estamos colocando em 
risco o pacto federativo neste País. Nada  temos contra 
os outros Estados quererem uma fatia dessa riqueza. 
Muito pelo contrário. Queremos dividi-la, sim, mas por 
que nós, do Rio de Janeiro, mais uma vez, vamos ser 
prejudicados? Não vamos aceitar. Vamos lutar até o 
fim contra essa tentativa. Temos instrumentos regi-
mentais para, se for o caso, parar os trabalhos desta 
Casa, porque não é justo que o Rio de Janeiro saia 
prejudicado. Deputado Hugo Leal, quero aproveitar a 
presença na tribuna de V.Exa., Líder do nosso partido, 
para dizer às pessoas que aqui vieram que reafirma-
mos o compromisso de votar com os aposentados. É 
preciso que se traga a questão dos aposentados à 
discussão. Não devemos ter medo. Tragam a questão 
dos aposentados ao plenário e deixem esta Casa dis-
cutir. Parabéns, Deputado Hugo!

O SR. HUGO LEAL – Obrigado, Deputado Deley 
pela sua manifestação, que se incorpora ao meu dis-
curso, exatamente na linha do PSC de questão fechada 
no que se refere ás reivindicações dos aposentados.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer exata-
mente o que está acontecendo. Farei um cálculo para 
que as pessoas possam entender como funciona hoje a 
extração de um barril de petróleo na camada pré-sal. 

Vou partir do princípio de que um barril esteja 
custando 100 dólares, em números máximos. Desses 
100 dólares, 40%, o que já é uma carga elevada – es-
tou colocando 40%, mas pode ficar em 35% ou 36% -, 
vão para o custo da operação; 15% para impostos, que 
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vão para a União e são partilhados; 15% para royal-
ties que serão partilhados, na forma da proposta, pela 
União, pelos Estados e pelos Municípios.

É isso o que está previsto. Todos os Estados e 
Municípios participarão, e o Rio de Janeiro concorda 
plenamente com isso. Prestem bem atenção para en-
tender os números e compreender pelo que estamos 
brigando. Dos 15% propostos para ampliação dos 
royalties, 40% serão distribuídos para os Municípios 
e Estados, através do FPM e do FPE. Tal distribuição 
significará recursos imediatos. Os 30% restantes é o 
lucro, e a União irá se apropriar de, no mínimo, 28% 
dessa riqueza. No entanto, ela está intimando Es-
tados e Municípios a partilhar com ela aquela cota 
de 15%. Para que a União quer partilhar a parte dos 
15% da ampliação dos royalties, se já vai ficar com a 
maior parte? Se ficará com 30% do que será extraído? 
Lembrem-se, dos 100 dólares, 30% são para o lucro 
e irão diretamente para a União, o que possibilitará a 
criação do Fundo Soberano e investimento em outras 
políticas públicas. 

Vejam, portanto, o que estamos discutindo: não 
podemos tomar a parte pelo todo. Nossa ação é fun-
damental.

Quero fazer somente mais um registro com re-
lação ao Estado do Rio de Janeiro. Trabalho feito pelo 
IBGE e pelo IPEADATA mostra a participação das 
unidades federativas no Produto Interno Bruto e sua 
variação percentual entre 1970 e 2006. Numa varia-
ção percentual, entre 1970 a 2006, somente 3 Estados 
perdem. E quem tem a maior perda é o Estado do Rio 
de Janeiro, com 22,5%. Em 1970, o Estado participava 
no PIB com 8,60%; hoje, participa com 6,67%. Esse 
é o Estado que merece ser vilipendiado? Esse é o 
Estados cujas receitas merecem ser partilhadas? A 
União ou os demais Estados devem achar que o Rio 
de Janeiro é pujante.

Colegas Deputados, quando assomo a esta tri-
buna para fazer a defesa intransigente do meu Estado, 
o Rio de Janeiro, eu o faço não com fulcro apenas em 
palavras e emoções, mas em dados, em previsões le-
gais, em normas constitucionais. Já vi vários colegas 
desta Casa assomarem à tribuna para falar em defe-
sa do Rio de Janeiro, contra o espectro da violência 
existente em certos setores. Todos nos preocupamos, 
todos temos um carinho especial pelo Rio de Janeiro, 
mesmo quem não nasceu lá. Muitos vêm a esta tribu-
na e se dizem preocupados com a violência do Rio 
de Janeiro. Mas não adianta ficar preocupado apenas 
com a violência do Rio de Janeiro, nem adianta que-
rer tirar as coisas do Rio. Todos queremos a partilha 
dos recursos desse petróleo para o Brasil inteiro, mas, 
não tenham dúvida, toda vez os Municípios e os Esta-

dos da Federação colocarem a mão e um real tirado 
do Rio de Janeiro mais violência e mais desequilíbrio 
ocorrerá no Estado. 

Esse apelo fundamenta a história do Rio de Ja-
neiro em referência ao País.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras reto-
mando o que disse o Deputado Deley, do meu partido, 
em homenagem aos aposentados que nos visitam hoje 
e, inclusive, à minha mãe e a outros parentes que assis-
tem a esta sessão O PSC tem como questão fechada, 
como diretriz do Diretório Nacional votar, neste plená-
rio, a extinção do fator previdenciário e a aplicação do 
reajuste do salário mínimo às aposentadorias. É isso 
que almeja o PSC. Essa é a proposta defendida.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 
de passarmos aos pronunciamentos de 3 minutos, quem 
quiser manifestar-se por 1 minuto deve ficar na fila. 

Pedro Fernandes tem a palavra por 1 minuto, e 
em seguida os Deputados Acélio Casagrande, Zé Ge-
raldo, Carlos Willian e Valdir Colatto. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com a 
palavra, por 1 minuto, o Deputado Pedro Fernandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
que V.Exa. e os demais pares desta Casa imaginas-
sem a Caixa Econômica Federal bancando a posse de 
V.Exa., por exemplo, como 2º Secretário desta Casa. 
O mundo viria abaixo. V.Exa. seria cassado. 

Como pode um Ministro do Supremo Tribunal 
Federal ter a conta de uma festa paga pela Caixa 
Econômica Federal? Isso é falta de ética, de decoro! 
Precisamos apurar isso, Sr. Presidente! 

Este País não pode ter 2 classes de cidadãos, 
a dos juristas de um lado e a dos legisladores e apo-
sentados do outro lado. O pessoal do Executivo e do 
Judiciário recebe suas aposentadorias integrais. Foram 
agora para R$27 mil, enquanto os aposentados da Pre-
vidência mendigam no plenário desta Casa. 

Precisamos rever isso, Sr. Presidente! Este povo 
que está aqui tem esse direito!

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vejo no plenário o Presidente da COBAP, Warley Mar-
tins, e outros líderes sindicais, e me lembro do início 
deste ano, quando uma senhora de 92 anos, com uma 
Constituição na mão, entrou numa igreja pedindo justiça 
aos aposentados que estamos defendendo. 
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Há uma semana, no gabinete do Presidente Mi-
chel Temer, houve o compromisso de colocar em vo-
tação o projeto de interesse dos aposentados. 

Quero dizer que, em nome desses aposentados 
e pensionistas, não vamos arredar o pé deste plená-
rio sem que esse projeto seja aprovado na tarde ou 
na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência tem o prazer de anunciar a presença dos 
Senadores Paulo Paim e Mário Couto. (Palmas. Ma-
nifestação das galerias. O Sr. Presidente faz soar as 
campainhas.)

A Presidência reitera o apelo aos senhores que 
estão presentes nas galerias. O Poder Legislativo 
sente-se honrado com a presença dos senhores, mas 
pede que não haja nenhuma manifestação oral, favo-
rável ou contrária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, todos os que nos acompanham, o 
Presidente Lula sancionará nesta quinta-feira, 5 de 
novembro, às 17h, a criação da Universidade Federal 
do Oeste do Pará – UFOPA. 

Senhoras e Senhores, é com muita satisfação 
que recebemos essa notícia. Em 2005 encaminhei a 
Indicação nº 4.821/2005 ao Ministério da Educação 
sugerindo ao Poder Executivo a criação da Universi-
dade do Oeste do Pará. Trata-se de um ato de muita 
importância para o desenvolvimento educacional, so-
cial e econômico da Amazônia, do Pará, especialmente 
da região oeste do Estado. A nova universidade é um 
projeto do Executivo brasileiro, tramitou em Comissões 
da Câmara dos Deputados e no Senado da República, 
e agora vai à sanção presidencial.

A Universidade do Oeste do Pará será formada 
por um desmembramento da Universidade Federal do 
Pará – UFPA e por uma unidade descentralizada da 
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, em 
Santarém. Os dados institucionais aprovados na Câma-
ra Federal dão conta de que serão criados 432 cargos 
efetivos de professor, 120 cargos técnico-administrati-
vos de nível superior, 212 cargos técnico-administrati-
vos de nível médio, 41 cargos de direção, 170 funções 
gratificadas, 1 cargo de reitor e 1 de vice-reitor.

Sr. Presidente, a região oeste representa 50% do 
território paraense e possui os municípios mais distan-
tes de Belém. Além do seu grande potencial mineral, 
agropecuário e pesqueiro, a região oeste possui uma 
das maiores florestas nativas do mundo e uma enorme 
capacidade hídrica, contando inclusive com 3 grandes 
rios: o Amazonas, o Xingu e o Tapajós, que também 

constituem uma alternativa de produção de energia 
limpa para o Brasil. 

A sanção presidencial representa uma vitória do 
Governo brasileiro, em especial do Presidente Lula, 
que enviou o projeto para o Congresso Nacional, e do 
Governo do Pará, que vai investir na interiorização do 
conhecimento, além de abrir um universo de possibi-
lidades de acesso à educação aos milhares de jovens 
que antes tinham de deixar as suas famílias e viajar 
para a Capital ou para outros Estados.

A sanção da UFOPA representa a quebra de um 
paradigma histórico em que as universidades somen-
te eram construídas nas Capitais. O Brasil investe na 
descentralização da educação e na integração do co-
nhecimento amazônico. Estaremos fixando o estudante 
em sua própria região e evitando rupturas familiares 
e emocionais desnecessárias, pois a UFOPA coloca 
fim ao deslocamento de milhares de discentes para os 
grandes centros urbanos.

Por se tratar de um plano de expansão da rede 
de ensino superior e ampliação de investimentos em 
ciência e tecnologia, com foco na promoção da inclu-
são social, a UFOPA também tem forte vocação para 
atender, além das questões referentes a formação in-
telectual, ensino, pesquisa e extensão, uma demanda 
de desenvolvimento regional em que existem caracte-
rísticas estruturais, econômicas e culturais específicas. 
Tenho plena convicção que a universidade ampliará a 
oferta de ensino superior e ao mesmo tempo gerará 
conhecimentos científicos e tecnológicos necessários 
ao crescimento regional, à prosperidade e ao bem-estar 
de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Vamos 
superar os baixos índices de desenvolvimento huma-
no herdados dos Governos passados pela educação, 
além de gerar emprego e renda e fortalecer a estraté-
gia de defesa dos recursos naturais e de desenvolvi-
mento sustentável.

Sinto-me muito feliz por ver que nossas históri-
cas reivindicações, como a criação da UFOPA, a pa-
vimentação da Rodovia BR-230, a Transamazônica, e 
da BR-163, a Santarém-Cuiabá, estão sendo concre-
tizadas. Isso é o que fortalece o crescimento de nos-
so Estado com desenvolvimento social e econômico. 
Vamos em frente!

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja dada am-
pla divulgação a este pronunciamento.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, por 1 minuto só.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mi-
nuto para o Deputado Pompeo de Mattos, 2 minutos 
para o Deputado Carlos Willian, e em seguida 1 minuto 
para o Deputado Arnaldo Faria de Sá e 1 minuto para 
o Deputado Valdir Colatto.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero reafirmar aqui o compromisso que o PDT, que 
o Partido Democrático Trabalhista tem com a luta em 
favor dos aposentados. 

Há vários projetos tramitando na Câmara, espe-
cialmente o do Senador Paulo Paim, e também tenho 
algumas propostas, outros colegas idem. Acho que 
está mais do que madura esta Casa para tomar uma 
decisão.

No Rio Grande, no Brasil inteiro cobram-nos, nas 
ruas, nas praças, dentro de casa. Minha mãe cobra-me. 
Na quinta-feira, almocei com ela, que me disse: “Meu 
filho, eu ganhava 2,2 salários mínimos e agora estou 
ganhando um; o que tu podes fazer?” Eu respondi: 
“Olhe, minha mãe, estou fazendo o que posso”.

Entre minha mãe e o Governo, fico com minha 
mãe. Entre o Governo e os aposentados, fico com os 
aposentados, que precisam, merecem, necessitam e 
têm esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Carlos Willian, por 2 minutos.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros 
colegas, o Senado aprovou o reajuste dos aposentados 
de acordo com o salário mínimo. A matéria veio para 
esta Casa – que é a Casa do povo, mas não consegue 
dar solução a um assunto que é do povo.

Participei com V.Exa., Sr. Presidente, há alguns 
meses, de uma reunião na qual todos os Líderes par-
tidários concordaram que íamos colocar essa matéria 
em pauta. Hoje tomei conhecimento de que ela não 
está em pauta.

Sr. Presidente, como vou voltar à minha cidade 
de Ipatinga e explicar ao meu pai, que é um aposen-
tado e que todo dia me cobra, que me deu educação, 
que me deu vestimenta, que me deu alimentação, se 
hoje, como Deputado Federal, não consigo sequer votar 
uma melhora de aposentadoria para meu pai? Como 
encarar os colegas do meu pai em Ipatinga, como en-
carar os trabalhadores guerreiros da USIMINAS, que 
construíram este País?

Sr. Presidente, não podemos rasgar esse com-
promisso, assim como não podemos rasgar nenhum 
compromisso nesta Casa. Se não podemos rasgar 
esse compromisso, muito menos podemos rasgar a 
dignidade dos aposentados do Brasil. 

Estamos ouvindo a maioria dos Líderes e dos 
Deputados nesta Casa manifestar apoio aos aposen-
tados. Portanto, conclamo todos os Deputados e to-
dos os Líderes que realmente forem favoráveis a eles 
para virem a este microfone, e convoco também os 
Srs. Deputados a rebelarem-se contra seus Líderes. 
Não podemos ficar debaixo do mando dos nossos Lí-
deres se o que eles pedem é que votemos contra os 
aposentados, contra as pessoas que promoveram o 
progresso neste País. 

E digo mais: os aposentados, que estão aqui em 
Brasília já pela quinta ou sétima vez, hoje têm direito 
a tudo!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá, por 1 minuto, e 
depois vou abrir a Ordem do Dia.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ini-
cialmente gostaria de cumprimentá-lo. V.Exa. assumiu 
na semana passada o compromisso com os aposenta-
dos de colocar o projeto em pauta, e certamente está 
mantendo essa posição. Mas já temos informação de 
que o Relator João Carlos Bacelar pedirá prazo. Com 
o pedido de prazo, a medida provisória continuará tra-
vando a pauta, e portanto esse projeto dos aposenta-
dos não poderá ser votado. 

Isso é lamentável!
Reconheço que V.Exa. cumpriu a sua parte e 

não tem culpa do que está acontecendo. No dia de 
ontem, houve um requerimento de retirada de pauta 
dessa Medida Provisória nº 466/09, numa manobra 
para que ela não fosse apreciada. Assim, não se per-
deria o prazo, porque o prazo seria hoje, deixando-se 
estrategicamente o pedido de prazo para hoje, para 
que o projeto não seja votado. 

Nós temos que ter mais respeito com os apo-
sentados e pensionistas, mais carinho, mais atenção. 
Acima de tudo, se o Governo não quer aprovar, que 
nos deixa votar aqui na Câmara e depois que use seu 
direito constitucional de vetar. Lula pode vetar! Mas 
esta Casa não pode ficar com a responsabilidade de 
não votar uma matéria da importância dos aposenta-
dos e pensionistas.

Parabéns, Presidente Michel Temer.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 

dar a palavra apenas por 1 minuto para o Deputado 
Valdir Colatto e por 1 minuto para o Deputado Arnaldo 
Jardim, porque eu havia prometido, e depois vou abrir 
a Ordem do Dia. Peço desculpas aos demais.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Se-
nado votou pela aposentadoria do fator previdenciário. 
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Está presente o Senador Paulo Paim, que votou lá no 
Senado, autor do projeto. 

Numa conversa que tivemos, o Senador disse-nos 
que se a Câmara votar, Srs. Deputados, o Presidente 
Lula não vai vetar o projeto. 

Então, o que nós temos de fazer aqui é a nossa 
parte, o nosso dever de Deputados: votar em favor dos 
aposentados do Brasil, eles que, segundo a pesquisa, 
são responsáveis por 80% das finanças das suas famí-
lias; portanto, nada mais justo com aqueles que hoje 
estão de cabelos brancos, que trabalharam por este 
País, que fizeram a sua parte, fizeram a sua história, 
do que lhes darmos o reconhecimento desta Casa, vo-
tando favoravelmente a eles, com justiça, de uma vez 
por todas, para acabarmos com esta polêmica.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Arnaldo Jardim, por 
1 minuto.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Michel Temer, 
além da questão dos aposentados, que têm o nosso 
apoio – da bancada do PPS e o meu particular -, que-
ro destacar que V.Exa. incluiu na previsão de pauta 
desta semana a Política Nacional de Resíduos, aten-
dendo a apelo que recebeu de setores vinculados a 
essa questão. 

Circunstâncias impedirão que a Política Nacional 
de Resíduos vá a votação nesta semana, mas encare-
ço a V.Exa. que a mantenha em pauta, com prioridade, 
para a próxima semana. 

Esse item tem também o compromisso do PPS, Sr. 
Presidente, assim como a questão dos aposentados. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
dar 1 minuto ao Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aproveito o momento para dizer que estamos, 
sim, defendendo os aposentados. Temos de valorizar 
as pessoas que constroem o Brasil. Não há dúvida.

Quero dar uma informação em relação à Co-
missão de Turismo e Desporto. Estamos priorizando 
3 projetos, 2 deles na área do turismo, viabilizando a 
regulamentação das agências de turismo, o visto ele-
trônico por meio da Internet para o fluxo de turistas 
internacionais e o projeto que reformula o esporte. 

Falamos com o Deputado José Rocha. Queremos 
votar a reformulação, apoiando os clubes formadores, 
o COB, o Comitê Paraolímpico Brasileiro e os Jogos 
Estudantis e Universitários. Precisamos valorizar o 
esporte. O Brasil é o País do esporte.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste discurso 
no noticioso A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Registro 
a presença, ao lado do Deputado Albano Franco, do 
Governador em exercício de Sergipe, o Dr. Belivaldo 
Chagas. Seja bem-vindo ao plenário.

 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 
Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Beto Faro PT 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 

Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
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Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Veloso PMDB PmdbPtc

Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Heringer PDT 
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 28

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 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
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Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 

Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
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Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
José Carlos Vieira PR 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 280 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pede a 
palavra, como Líder, o Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, aqueles que acompa-
nham esta sessão, pedi a palavra para tentar, da ma-
neira mais didática possível, dar uma explicação às 
pessoas que estão aqui e àquelas que estão em casa 

acompanhando esta sessão, numa homenagem a um 
Senador do meu Estado, o Senador Paulo Paim, em 
sua luta, e a todos aqueles que já se manifestaram e 
querem hoje que o Presidente Michel Temer possa 
cumprir o compromisso assumido – e o esforço do 
Presidente Michel tem de ser reconhecido – quanto 
ao projeto que corrige a injustiça de que o reajuste do 
salário mínimo seja um e o reajuste do aposentado 
seja outro, para que isso de uma vez por todas seja 
banido do cenário brasileiro. 

É preciso que as pessoas entendam: no dia de 
ontem houve uma solicitação, pelo partido do Rela-
tor, de que houvesse a retirada de pauta do projeto. 
O que é que vai acontecer hoje, dentro de poucos 
instantes? Há 2 possibilidades. Uma é: o Relator vai 
subir e pedir prazo, e isso vai fazer com que saia da 
pauta a Medida Provisória nº 466/09, o que vai impe-
dir, regimentalmente, que o projeto dos aposentados 
e do Senador Paulo Paim seja votado hoje. A outra 
possibilidade é: um novo requerimento de retirada de 
pauta do projeto. E quero alertar que, se houver esse 
requerimento, nós vamos pedir verificação de votação, 
porque queremos que apareça no painel, para que 
todo o mundo saiba, quem é que está aqui tentando 
iludir e quem é que está tentando iluminar. São essas 
as 2 situações que poderão ocorrer aqui, e é por essa 
razão que vários Parlamentares e o próprio Senador 
Paulo Paim aqui estão, em vigília, para fazer com que 
possamos votar.

Eu quis dar essa explicação, da maneira mais di-
dática possível, para que as senhoras e os senhores, 
os aposentados de todo o Brasil possam saber a ma-
nobra que, lamentavelmente, o Governo determinou 
que a sua base de sustentação faça, porque precisa-
mos ter clareza. Lá em 2003, quando foi feita a refor-
ma da Previdência, no Governo Lula, e era Relator o 
hoje Ministro da Previdência Deputado José Pimentel, 
lá nós lutávamos para evitar a tunga no bolso do apo-
sentado do Regime Geral da Previdência e principal-
mente dos servidores públicos, mas lamentavelmente 
aquilo aconteceu. 

A base montada pelo Governo Lula aqui é pode-
rosa; são mais de 350 Parlamentares. Se juntarmos 
toda a Oposição, teremos aqui algo em torno de 140 
Parlamentares. Isso é importante dizer, para que as 
pessoas saibam com quem e de qual lado as pessoas 
estão. Nós vamos para uma definição importante, aqui 
no plenário. Nós do Democratas vimos reafirmando 
desde 2003, o Deputado Paulo Paim sabe, a luta que 
tivemos quando a reforma da Previdência aqui passou. 
Eu lembrei ainda ontem o ex-Deputado Alceu Colares, 
que, junto com outros Parlamentares – Arnaldo Faria 
de Sá foi nosso companheiro naquela luta -, sabe o 
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quanto nós tivemos de lutar para tentar minimizar os 
efeitos. Desde 2003 nós do Democratas temos colo-
cado, todos os anos, quando se faz a votação aqui do 
salário mínimo, a emenda para que o mesmo índice 
venha a valer para os aposentados, e lamentavelmente 
nunca conseguimos ver isso aprovado.

O empenho, o esforço do Senador Paulo Paim é 
real, é verdadeiro, tem o nosso apoio, a nossa solida-
riedade. A bancada do DEM está pronta para votar o 
projeto que faz justiça, que corrige a injustiça, porque 
não há pai, filho, filha, neto, neta de pessoa que viva de 
aposentadoria no Brasil que não conheça a dura reali-
dade de um processo maligno que, a bem da verdade, 
começou no Governo anterior e manteve-se no Gover-
no Lula, que é a jogada de gradualmente ir tomando o 
dinheiro do aposentado. Isso não é correto, isso não é 
ético, isso não é moral, isso não é justo, e nós estamos 
aqui para denunciar essa manobra e reafirmar o com-
promisso dos democratas com a causa dos aposentados 
brasileiros, sem medo, sem vacilação, às claras.

O nosso lado nós já definimos. (Manifestação 
das galerias.)

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 466-C, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 16, de 2009 (Medida provisó-
ria nº 466-B, de 2009), que dispõe sobre os 
serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24 de 
julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, 
de 15 de março de 2004; revoga dispositivos 
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993, 
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003; e dá outras pro-
vidências. Pendente de parecer.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer às Emendas do Senado Federal, pela 
Comissão Mista, concedo a palavra ao Sr. Deputado 
João Carlos Bacelar. (Pausa.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
para uma questão de ordem, antes de...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ques-
tão de ordem, tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – É uma questão 
de ordem preventiva, Sr. Presidente. 

O art. 7º da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional, que disciplina as medidas provisó-
rias, diz o seguinte:

“Art. 7º Aprovada na Câmara dos Depu-
tados, a matéria será encaminhada ao Senado 
Federal, que, para apreciá-la, terá até o 42º 
(quadragésimo segundo) dia de vigência da 
Medida Provisória, contado da sua publicação 
no Diário Oficial.

§ 1º O texto aprovado pela Câmara dos 
Deputados será encaminhado ao Senado Fe-
deral em autógrafos, acompanhado do respec-
tivo processo, que incluirá matéria eventual-
mente rejeitada naquela Casa.

§ 2º Esgotado o prazo previsto no caput 
do art. 6º, sem que a Câmara dos Deputados 
haja concluído a votação da matéria, o Sena-
do Federal poderá iniciar a discussão dessa, 
devendo votá-la somente após finalizada a sua 
deliberação naquela Casa.

§ 3º Havendo modificação no Senado 
Federal, ainda que decorrente de restabele-
cimento de matéria ou emenda rejeitada na 
Câmara dos Deputados, ou de destaque su-
pressivo, será esta encaminhada para exame 
na Casa iniciadora, sob a forma de emenda, a 
ser apreciada em turno único, vedadas quais-
quer novas alterações.

§ 4º O prazo para que a Câmara dos De-
putados aprecie as modificações do Senado 
Federal é de 3 (três) dias.”

É sobre esse § 4º que quero que V.Exa. delibere. 
Como a emenda só chegou na sexta-feira, hoje esse 
prazo está esgotando-se. Então, entendo eu que pelo 
Regimento, pela Resolução nº 1/02-CN, tem de neces-
sariamente ser votada hoje essa medida provisória, para 
que se destranque a pauta e possamos votar o salário 
dos aposentados. (Manifestação das galerias.)

Então, essa é a questão de ordem que faço a 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É, eu 
compreendo a preocupação de V.Exa., é mais do que 
legítima, mas aí estão em conflito 2 dispositivos: o que 
autoriza o Relator a pedir prazo e o outro, apontado 
por V.Exa., do prazo de 3 dias, de modo que eu não 
posso... 

Eu não sei se o Relator vai pedir prazo ou não. 
Vamos ouvi-lo. 

Um momentinho...
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

trago uma segunda questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – ...o Secre-
tário está alertando aqui que esses 3 dias decorrem 
do seguinte: 14 dias para a instalação, 14 dias para o 
Senado, 14 dias para a Câmara; os 3 dias referem-se 
aos 45 dias, se estiver esgotando-se o prazo de 45 
dias, de modo que vamos aguardar primeiro o que o 
Relator vai pedir. Há notícia de que pedirá prorrogação 
de prazo para apresentar o parecer.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
trago uma segunda questão de ordem preventiva.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para uma 
segunda questão de ordem, tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Esse prazo a que 
V.Exa. se refere está citado no art. 6º da Resolução.

Eis o que diz o art. 6º:

“Art. 6º A Câmara dos Deputados fará 
publicar em avulsos e no Diário da Câmara 
dos Deputados o parecer da Comissão Mista 
e, a seguir, dispensado o interstício de publi-
cação, a Medida Provisória será examinada 
por aquela Casa, que, para concluir os seus 
trabalhos, terá até o 28º (vigésimo oitavo) dia 
de vigência da Medida Provisória, contado da 
sua publicação no Diário Oficial da União.

§ 1º Esgotado o prazo previsto no caput 
do art. 5º, o processo será encaminhado à Câ-
mara dos Deputados, que passará a examinar 
a Medida Provisória.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a Comissão 
Mista, se for o caso, proferirá, pelo Relator 
ou Relator Revisor designado, o parecer no 
Plenário da Câmara dos Deputados, podendo 
estes, se necessário, solicitar para isso prazo 
até a sessão ordinária seguinte.”

Então, vejam que o prazo se refere ao relatório 
original, quando do primeiro parecer da medida provi-
sória. A votação, quando retorna do Senado, está no 
art. 7º, em que não há referência a prazo. Então, pela 
resolução, o prazo só pode ser concedido quando se 
dá o parecer original, da medida provisória original, e 
não das emendas do Senado.

Por isso, eu peço a V.Exa. que delibere essa 
questão de ordem em favor dos aposentados do Brasil 
(manifestação das galerias), para que possamos vo-
tar o projeto de lei que dá igualdade de aumento aos 
aposentados do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem, 
eu vou indeferir a questão de ordem de V.Exa., por 2 
razões. Em primeiro lugar, porque há precedentes aqui 
na Casa. No caso da Medida Provisória nº 226, houve 
prazo de 1 sessão ordinária, sem que houvesse con-

testação, já para exame das emendas do Senado. E 
há a Medida Provisória nº 227, de 2004 – ambas es-
tão sendo apresentadas a mim neste momento, não 
é? -, de que se pediu o prazo de 1 sessão para proferir 
parecer às emendas do Senado à medida provisória 
votada pela Câmara, e não houve contestação. Há 
precedentes. Em segundo lugar, é claro que, analogi-
camente, se há prazo, pedido, autorização para pedido 
de prazo no caso do relatório inaugural, do relatório 
inicial, também é possível o pedido de prazo no caso 
das emendas vindas do Senado. 

É claro que se poderia argumentar sobre a com-
plexidade ou não dessas emendas. Pode ser que as 
emendas não sejam complexas. Mas pode ser que se-
jam complicadas, complexas, de modo que, sob esse 
foco, não tenho como acolher a questão de ordem de 
V.Exa. Isto antes de o Relator pedir, não é? Estamos 
discutindo questões de ordem. (Risos.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
respeitosamente, recorro da decisão de V.Exa. à Co-
missão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com muito 
gosto, eu acolho.

O SR. FERNANDO CORUJA – Trago uma ter-
ceira questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Terceira 
questão de ordem? Vamos lá. Mas primeiro vou aco-
lher seu recurso para a Comissão de Constituição e 
Justiça.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Diz o § 5º do art. 
3º da mesma resolução:

“Art. 3º ...................................................
§ 5º O Presidente designará outro mem-

bro da Comissão Mista para exercer a relato-
ria na hipótese de o Relator não oferecer o 
relatório no prazo estabelecido” – está venci-
do, evidentemente, porque são 3 dias; o pra-
zo desta Casa está vencido – “ou se ele não 
estiver presente à reunião programada para 
a discussão e votação do parecer, devendo 
a escolha recair sobre Parlamentar perten-
cente à mesma Casa do Relator e também 
ao mesmo Partido deste, se houver presente 
na reunião da Comissão outro integrante da 
mesma bancada partidária.

Então, eu peço a V.Exa. que, obedecendo ao § 5º 
do art. 3º, na hipótese de o Relator pedir prazo por não 
ter condições de dar hoje o parecer, designe outro Rela-
tor do mesmo partido, se houver. Se não houver, quero 
dizer que, na bancada do PPS, qualquer um aceita a 
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relatoria para dar o parecer nos próximos 15 minutos 
e podermos votar o projeto dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado, 
lamentando, mais uma vez vou indeferir a questão de 
ordem de V.Exa., porque na verdade esse prazo de 
3 dias está superado na primeira questão de ordem 
que V.Exa. apresentou, e eu não tenho como, agora, 
modificar o Relator. O Relator pode pedir a questão de 
ordem. Portanto, não há como atender à sua questão 
de ordem.

O SR. FERNANDO CORUJA – Respeitosamen-
te, em nome dos aposentados brasileiros, em nome 
daqueles que querem aqui votar pelos aposentados, 
eu recorro da sua decisão à Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu recebo 
com muito gosto o seu recurso à Comissão de Cons-
tituição e Justiça, e faço-o em homenagem aos apo-
sentados, aos quais eu prometi que colocaria o projeto 
hoje na pauta, e coloquei. (Palmas nas galerias.)

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra o Relator.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, trata-se da MP nº 466, de 2009, que “dispõe 
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24 de julho de 
2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; 
revoga dispositivos das Leis nºs 8.631, de 4 de março 
de 1993, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003; e dá outras providências”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores 
aposentados presentes, com todo o respeito ao Sena-
dor Paulo Paim, autor desse projeto de lei, com todo 
o respeito aos aposentados nacionais que estão aqui 
presentes, neste recinto, assim como aos aposenta-
dos que estão nos seus lares me observando, inclusive 
minha avó, que me ligou hoje pela manhã, cobrando-
me essa posição aqui neste plenário, quero dizer às 
senhoras e aos senhores que sou Relator da medida 
provisória mais importante do setor energético brasi-
leiro, e não do PL nº 1/2007, pelo qual os aposentados 
estão aqui hoje, neste plenário e nos seus lares, atrás 
dessa resposta dos Congressistas brasileiros. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que este pedido de 
prazo se deve nada mais, nada menos do que à impossi-
bilidade de apresentação de parecer frente às emendas 
apresentadas pelo Senado Federal à MP nº 466/2009, 
emendas tão importantes para o setor energético bra-
sileiro, as quais estou relatando nesta Casa. 

E quero dizer a todos os aposentados que o 
Deputado que relata a MP nº 466/09 não é contra os 

aposentados; pelo contrário, é a favor dos aposentados 
brasileiros. (Manifestação das galerias.) Os aposenta-
dos precisam ter o reajuste das suas aposentadorias 
pelo INSS no mesmo percentual aplicado ao aumento 
do salário mínimo. Sou a favor, aposentado brasileiro, 
dessa prerrogativa que vocês que tanto trabalharam 
pelo Brasil estão hoje defendendo nesta Casa.

Mas, deste modo, Sr. Presidente, requeiro, com 
base no § 2º do art. 6º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002, prazo de 1 sessão ordinária 
para a apresentação do meu parecer às emendas do 
Senado Federal à MP nº 466, de 2009.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem, re-
gimentalmente... (Manifestação das galerias.)

Um minutinho!
Regimentalmente, não há como negar o pedi-

do feito pelo Sr. Relator, de modo que defiro o prazo 
solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar pelo PSDB, como Líder, o Deputado José Aníbal 
tem a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nós estamos vendo aqui hoje a prova de 
que o Governo tem um discurso, tem uma propaganda 
e tem uma ação que não casam necessariamente. Na 
maioria das vezes nem casam. Mobilizam os aposen-
tados, membros do Governo, da base de sustentação 
do Governo, do partido do Governo, acenam com um 
reajuste equivalente ao dos trabalhadores em ativida-
de, dizem que esse é um compromisso deles, que vão 
trazer para votação e votar, mas não é compromisso 
coisa alguma, é garganta, e é uma garganta que vai 
agravando-se. 

Em várias frentes o Governo hoje já não con-
segue responder a demandas sociais urgentes – na 
área da saúde, na área da educação, na área da se-
gurança pública. No que se refere aos trabalhadores 
aposentados, parece ter uma posição acomodada, do 
tipo: estão aposentados, que lá fiquem. É claro que o 
discurso não é esse, é o da dignidade, da importância, 
mas a prática é essa. Não negocia, não busca cami-
nhos alternativos, não tem coragem para sentar com 
os aposentados, olho no olho, e discutir o que é pos-
sível fazer, o que dá para fazer, o que é possível fazer 
inclusive com o Governo reduzindo a gastança. Estão 
torrando dinheiro, e esse dinheiro não está indo para 
a conta dos aposentados.

E assim nós estamos vendo aqui, hoje, mais uma 
vez, o Governo Lula e o PT jogando com mão de gato, 
trazendo os aposentados a Brasília para tentar jogar a 
conta sobre o Congresso Nacional. Não é daqui, não! 
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Toda a movimentação que levou a esse pedido feito 
agora há pouco pelo Relator da medida provisória, 
pedido de prazo, foi orquestrada, trabalhada pelo Go-
verno, que não tem coragem, não tem compromisso 
com os aposentados para ir até eles e dizer o que é 
possível fazer e o que não é possível fazer.

Nós esperávamos dos governistas uma atitude 
compatível com o discurso que vinham tendo, mas na 
hora em que têm de dar o testemunho de uma posição 
de compromisso com os aposentados, de boa discus-
são sobre a questão previdenciária daqui por diante, 
continuam fazendo jogo de cena e criando situações 
de constrangimento para todas as senhores e todos 
os senhores que estão aqui, com uma manipulação 
regimental como essa que acaba de ser feita. 

Aliás, quanto ao Deputado que fez essa solicita-
ção, eu até entendo as razões pelas quais ele o fez. 
Isso não significa que ele esteja em conflito com ou 
contrário aos interesses dos aposentados.

Sr. Presidente Michel Temer, vejo que o seu com-
promisso de pautar essa matéria não encontra guarida 
no Governo e no partido do Governo. Portanto, espero 
que as negociações tomem um outro rumo, para que os 
aposentados possam vir a ter efetivamente o reajuste 
que merecem e que lhes é devido por esse Governo 
e por qualquer Governo, e, mais do que isso, para que 
possamos também avançar numa mudança do siste-
ma previdenciário que institua mais critérios de justiça, 
sobretudo para o aposentado pobre, o aposentado tra-
balhador, que mal ganha para sua sobrevivência. 

Obrigado.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou cha-

mar os Líderes agora. Um minutinho. O Líder Ivan Va-
lente tem a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, te-
nho uma questão de ordem para V.Exa., para que eu 
possa entender.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão 
de ordem? Pois não.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O projeto, a medida provisó-
ria foi retirada de pauta exclusivamente pela tomada de 
decisão do Sr. Relator de solicitar prazo, e esse gesto 
acaba impedindo a votação do projeto que trata dos 
aposentados. Está correto esse raciocínio?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Foi preci-
samente o pedido do Relator, com base no Regimento. 
Corretíssimo.

O SR. ONYX LORENZONI – Eu queria, então, 
Sr. Presidente, comunicar a V.Exa., até por admira-
ção, por respeito pela correção que V.Exa. tem tido na 
condução dos trabalhos da Câmara dos Deputados, 

dizer que nós do Democratas – e convidamos os de-
mais partidos para nos acompanharem nisto – vamos 
votar na sessão extraordinária a PEC dos Precató-
rios, porque ela favorece, porque há prioridade para 
os aposentados, precatórios alimentícios, como V.Exa. 
sabe, e doentes. Mas, logo depois de votar a PEC dos 
Precatórios, nas futuras sessões extraordinárias e na 
de hoje, o Democratas convida a todos para que nós 
iniciemos aqui uma vigília, em obstrução, até que se 
vote o projeto dos aposentados. 

Esse é o nosso compromisso. (Manifestação das 
galerias.)

O SR. FERNANDO FERRO – Para uma questão 
de ordem, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Ivan Valente, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PSOL. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero falar em nome da bancada do Par-
tido Socialismo e Liberdade e da coerência daqueles 
que militaram 25 anos no PT, daqueles que sempre 
defenderam um reajuste real para o salário mínimo. 

Esta Casa tem a obrigação moral de votar o pro-
jeto que reajusta os proventos dos aposentados de 
acordo com o índice aplicado na correção do salário 
mínimo. É o mínimo que se pode fazer por aqueles 
que serviram ao Brasil por mais de 35, 40 ou 50 anos. 
(Manifestação das galerias.) 

O PSOL lembra que foi feita uma reforma da Pre-
vidência no Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e que os aposentados foram chamados de 
vagabundos por S.Exa. (Manifestação das galerias.) 
Temos de lembrar isso – esta é hora de coerência – 
e que o PT, naquele momento, criticou duramente a 
medida, mas também procedeu a uma reforma do 
sistema de previdência do serviço público para fazer 
ajuste fiscal, para recrutar recursos para pagar juros 
da dívida pública brasileira, o que, vale dizer, entupiu 
os banqueiros de dinheiro. 

Esta Casa votou, neste ano de crise, várias medi-
das provisórias, senhoras e senhores aposentados que 
nos acompanham, entregando recursos exatamente 
àqueles que já são privilegiados: aos integrantes dos 
agronegócio, aos donos das empreiteiras, aos direto-
res das montadoras de veículos, aos banqueiros, que 
sempre recebem o aplauso de todos e a unanimidade 
de votos. (Manifestação das galerias.)

Mas quanto é o voto do PSOL? Chegou a hora 
de revelar a quem serve a arrecadação de impostos 
e a quem deve servir a seguridade social. Colocaram 
os aposentados como bode expiatório do ajuste fiscal, 
como responsáveis pelo déficit da Previdência.
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Essa é a grande mentira nacional que vários par-
tidos e a mídia brasileira assumem – aí está o editorial 
da Folha de S.Paulo de hoje, segundo o qual vai ex-
plodir o déficit da Previdência. É mentira! A seguridade 
social – saúde, previdência social e assistência social, 
com seus recursos orçamentários constitucionais – é 
superavitária. Há dinheiro de sobra! (Manifestação das 
galerias.) É mentira que o aumento real das aposen-
tadorias gere déficit na Previdência! É que eles que-
rem um modelo neoliberal de Previdência, e isso não 
podemos aceitar.

Por isso, Sr. Presidente, votar esse projeto é 
fazer justiça social. Aprová-lo é fazer distribuição de 
renda e garantir que aqueles que contribuíram com 
a Nação brasileira possam se aposentar com 3, 4, 5 
salários, mas, depois de alguns anos, não tenham a 
aposentadoria reduzida para 1 salário mínimo. Isso é 
uma perversidade, e não podemos aceitar em hipó-
tese nenhuma.

Esta Casa e o Governo Lula não podem se omitir. 
Esta Casa precisa votar. Que os Deputado que colo-
quem o dedo no dispositivo de votação e registrem se 
vão votar a favor ou contra. 

O Presidente Lula, que tanto tem ajudado ban-
queiros, industriais, fazendeiros – diga-se de passa-
gem, com apoio da Oposição de direita nesta Casa 
-, não pode vetar esse projeto de lei, que, aliás, é de 
um Senador do Partido dos Trabalhadores, o Senador 
Paulo Paim.

Por isso, Sr. Presidente, nós entendemos... 
(Manifestação das galerias. Vota! Vota! Vota! 

Vota!)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 

continua com a palavra.
(Manifestação das galerias. Vota! Vota! Vota! 

Vota!)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não vai 

dar, não. 
(Manifestação das galerias. Vota! Vota! Vota! 

Vota!)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está di-

vertido o plenário, hoje. 
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Líder... 
Ah, V.Exa. já concluiu?
O SR. IVAN VALENTE – Eu poderia concluir o 

meu raciocínio?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pensei 

que V.Exa. já havia concluído.
O SR. IVAN VALENTE – Peço a V.Exa. tolerân-

cia, para terminar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-
cluir, por favor.

O SR. IVAN VALENTE – Para concluir mesmo, 
Sr. Presidente. 

Eu queria dizer o seguinte: este é o momento de 
coerência política; este é o momento de dialogar com 
a sociedade brasileira, com os trabalhadores, com os 
pobres com os despossuídos, com aqueles que deram 
a vida pelo País – porque aqui não estão aposentados 
que ganham 10 mil ou 25 reais; aqui estão aposenta-
dos que ganham 2, 3, 5 salários mínimos. Por isso, se 
não existe um Relator designado, o Partido Socialismo 
e Liberdade, por ter mantido a coerência neste tempo 
todo, coloca-se à disposição para apresentar parecer 
pela aprovação do reajuste das aposentadorias de 
acordo com o índice de aumento do salário mínimo e 
do fim do fator previdenciário. 

Era isso o que queríamos dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
(Manifestação das galerias. Vota! Vota! Vota! 

Vota!)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 

comunicar ao Plenário e às galerias que estamos re-
cebendo, para assistir a este show de democracia no 
Brasil, os Deputados do Parlamento turco, que merecem 
aplauso do Plenário e das galerias. (Palmas.)

Anuncio o nome dos Deputados turcos que nos 
visitaram: Deputado Hasan Murat Mercan, Presidente 
da Comissão de Negócios Estrangeiros (palmas); De-
putado Metin Yilmaz, Vice-Presidente da Comissão de 
Negócios Estrangeiros (palmas); Deputada Canan Kal-
sin, membro da Comissão (palmas); Deputada Canan 
Aritman, membro da Comissão (palmas); e Embaixa-
dor da Turquia no Brasil, Sr. Ersin Erçin.

Mais uma vez, agradecemos a V.Exas. a presen-
ça. (Palmas)

(Manifestação das galerias. Vota! Vota! 
Vota! Vota!)

(É cantado o Hino Nacional. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora, vou 
pedir aos brasileiros que estão nas galerias que tratem 
de acompanhar a sessão com o carinho e a atenção 
que ela merece. E, assim que julgarem oportuno, ao 
deixarem as galerias, deverão procurar as Lideranças, 
no sentido de obter ou a votação desse projeto ou uma 
articulação de concórdia, para que os senhores pos-
sam produzir bons resultados. 

Concedi a maior participação, não só aqui como 
no Gabinete da Presidência. 

Eu recebi, seguramente – não vou exagerar -, 
mais de 10 ou 12 vezes os representantes dos apo-
sentados. Propus que dialogassem intensamente, pois 
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é assim que se faz na democracia. Muitas e muitas 
vezes, não é possível chegar ao ponto que desejam 
os postulantes, mas é possível chegar ao meio-termo 
– e meio-termo, na democracia, se faz por meio do 
diálogo. 

Quero muitíssimo cumprimentar os brasileiros 
que estão nas galerias, mas peço-lhes que tenham 
respeito por nossos trabalhos. Vamos ouvir aqueles 
que queiram manifestar-se; depois, vamos votar ma-
térias igualmente importantes, e os senhores continu-
arão a sua luta. 

A sala da Presidência da Câmara está perma-
nentemente aberta para o diálogo. Lá estiveram o Se-
nador Paim, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, o Depu-
tado Zonta, o Deputado Acélio Casagrande e outros 
Deputados e Senadores que patrocinam a causa dos 
senhores.

Fazer barulho de forma democrática é aceitável 
até certo ponto. Portanto, peço aos senhores a genti-
leza de agora acompanharem a sessão, se pretende-
rem, para que eu possa, depois, encerrá-la e convocar 
uma extraordinária. 

Fiz o que deveria fazer, isto é, trazer o projeto ao 
plenário. Agora, vamos ouvir alguns Líderes. 

Portanto, reitero aos senhores que estão nas 
galerias pedido no sentido de que assistam tranquila-
mente à sessão. 

Agradeço muitíssimo aos senhores atenção.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, o que hoje aconteceu aqui é uma de-
monstração da enganação que este Governo está fa-
zendo com os aposentados brasileiros. (Manifestação 
das galerias.) É evidente que o eminente Relator, uma 
pessoa de bem, estava a serviço do Governo. Quando 
não veio ontem e quando hoje pediu prazo para proferir 
seu parecer, ele trabalhava a serviço do Governo, a fim 
de impedir a votação desse projeto que dará um justo 
aumento aos proventos dos aposentados. 

Sr. Presidente, é evidente que é preciso diálogo, 
mas o diálogo não pode ser feito por algumas centrais 
sindicais brasileiras pelegas, que estão entregando o 
aposentado brasileiro. (Manifestação das galerias.) O 
diálogo tem de ser feito com os reais representantes 
dos aposentados que estão na galeria e que defendem 
os interesses da categoria. E a deliberação tem que ser 
feita por esta Casa, por nós, que somos representantes 
do povo brasileiro, que escutamos os aposentados no 
dia a dia nas nossas bases e que viemos para cá com 
o compromisso de aprovar esse aumento.

Por isso, é tempo de o PT – que tanta onda fez 
em nome dos aposentados brasileiros -, rever essa 
situação, de não substabelecer para outros partidos, 
às vezes, o papel burocrático e regimental que poderia 
muito bem ser suplantado e de permitir que se vote o 
projeto de interesse dos aposentados.

Vamos continuar lutando. Se não votarmos hoje, 
vamos votar, sim, amanhã. São apenas 24 horas. Os 
aposentados vão ficar aqui, e amanhã o projeto vai ser 
votado, porque tenho certeza de que este Plenário vai 
ficar aqui para votá-lo. (Manifestação das galerias.) 

Por isso, quero conclamar todos os representan-
tes do povo brasileiro, todos que se comprometeram lá 
na ponta da linha, quando pediram votos para repre-
sentar o povo, no sentido de que lutem e digam, com 
voz firme e forte, que querem dar essa paridade, que 
querem fazer justiça aos aposentados brasileiros.

Sr. Presidente, vou dizer só mais meia dúzia 
de palavras. São aquelas que acho que todo mundo 
que está nas galerias quer ouvir, como quer o povo 
brasileiro: Vota! Vota! Vota! Vota! (Manifestação das 
galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra, como Líder, o Deputado Hugo Leal. Em seguida, 
o Líder Deputado Cândido Vaccarezza. 

(Manifestação das galerias. Deputados, prestem 
atenção: ano que vem tem eleição!)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem. 
Vamos combinar o seguinte: os senhores têm entrado 
livremente nas galerias, local para os senhores even-
tualmente aplaudirem, protestarem, mas não podem 
a todo momento tumultuar os trabalhos. 

Quero dizer aos senhores o seguinte: numa pró-
xima sessão, posso receber solicitações para não per-
mitir acesso às galerias. E eu não quero fazer isso; eu 
quero que os senhores estejam aqui. (Manifestação 
das galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos ou-
vir com atenção o Líder Hugo Leal, pelo PSC. S.Exa. 
tem a palavra. 

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna, em nome do Partido Social 
Cristão, para manifestar algo que já é conteúdo progra-
mático do PSC: a luta em defesa dos aposentados. 

Não o faço aqui por proselitismo ou hipocrisia, 
mas porque essa questão foi debatida no Congresso 
Nacional do Partido Social Cristão. Faço-o também, 
como já o fiz em outras oportunidades, pelo cuidado 
que devemos ter com quem tem pouca voz. 

E fico feliz, Presidente Michel Temer, por ver que 
V.Exa. amplia o pouco espaço previsto no Regimento 
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desta Casa para que essas pessoas possam se ma-
nifestar.

Estamos aqui tratando de um projeto de lei que 
fala sobre o reajuste das aposentadorias. Reconhece-
mos os avanços do Governo com relação a esse reajus-
te. Isso é fantástico! Isso é positivo! Mas não podemos 
nos esquecer – e saúdo o Senador Mão Santa, Líder 
do PSC no Senado, outros Senadores aqui presentes 
-, de que estamos tratando também de uma parcela 
da população economicamente ativa, apesar de não 
estar no mercado de trabalho. 

Quero lembrar, no pouquíssimo tempo que me 
resta, o porquê de os aposentados sempre serem pre-
teridos. É porque, infelizmente, eles não podem fazer 
greve! Então, a única manifestação que podem fazer 
é esta aqui. (Manifestação das galerias.) Esta produ-
ção que eles fazem no Parlamento é a única forma de 
eles se manifestarem. Se eles não se manifestarem 
no Parlamento, vão-se manifestar onde? 

E há mais uma questão: a da aposentadoria de-
les. Sou testemunha, exatamente porque o País cres-
ce, mas não na velocidade que desejamos, de que 
muitos lares deste País são sustentados por aposen-
tados, que pagam escola de filhos e netos. (Manifes-
tação das galerias.)

E será  que estamos lhes fazendo algum favor? 
Não! Estamos não só retribuindo o que eles produziram 
ao longo dos anos, como também injetando recursos 
na economia. O aposentado não pode se dar ao luxo, 
com esse reajuste, de guardar dinheiro na poupança. 
Ele tem que arcar com custo de remédios, de planos 
de saúde e também com o sustento de parte da sua 
família.

Não podemos deixar de fazer justiça. Temos de 
imediatamente colocar para..

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conclua, 
nobre Líder.

O SR. HUGO LEAL – Agora, fica um grande 
questionamento: por que chegamos a essa situação? 
Esse Projeto de Lei nº 1 é de 2007, e estamos no final 
de 2009. A emenda aprovada no Senado é muito sim-
ples e objetiva, como todas as propostas inteligentes. 
O Senado aprovou, por unanimidade – aliás, o seu 
autor, o Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalha-
dores -, emenda que diz o seguinte: “É assegurado a 
todos os benefícios mantidos pela Previdência Social 
o mesmo reajuste e a mesma política de valorização 
estipulados nesta lei.”

Não precisamos fazer uma discussão constitu-
cional desse dispositivo. Basta apenas votar e fazer 
justiça a quem merece. 

Parabéns a todos os aposentados! Parabéns a 
este Plenário, que votará essa matéria.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Cândido Vaccarezza, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Sras. 
e Srs. Deputados; senhoras e senhores aposentados 
presentes na galeria; senhoras e senhores telespec-
tadores, eu, como Líder do PT, não poderia deixar de 
entrar neste debate da Casa. Primeiro, o que o Presi-
dente Michel Temer pautou para a discussão? O PL 
nº 1, apresentado pelo Presidente Lula, para dar a 
todos os trabalhadores brasileiros que ganham salá-
rio mínimo reajuste acima da inflação. Esse reajuste, 
para todos os trabalhadores brasileiros, inclusive os 
aposentados, seria a inflação mais a variação do PIB. 
(Apupos nas galerias.)

Nunca houve isso no Brasil. (Apupos nas gale-
rias.)

Não serão os gritos que vão resolver o debate 
político!

Vou me dirigir ao povo. 
Nunca houve isso no Brasil. O povo brasileiro...

(Apupos nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Permita-

me, Líder Cândido Vaccarezza. 
Senhores da galeria, se quiserem contar com a 

Presidência da Câmara, ouçam os que falam a favor, os 
que falam intermediariamente, os que falam contra. Se 
quiserem contar com a Presidência da Câmara, como 
contaram até hoje. Se não quiserem contar, os senho-
res continuem a fazer do jeito que estão fazendo. Peço 
a atenção dos senhores para a fala da Liderança. Este 
é um espaço democrático onde todos podem falar e 
todos podem manifestar-se adequadamente.

Com a palavra o Líder Cândido Vaccarezza.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presi-

dente, dirigia-me ao povo brasileiro que apoia o Pre-
sidente Lula.

O que fizemos desde o primeiro dia em que ga-
nhamos as eleições e assumimos o Governo? Para 
todos os brasileiros, sem exceção, que ganham salá-
rio mínimo tiveram a inflação mais a variação do PIB. 
Não foi bem assim no começo, mas é essa a nossa 
política. 

Quando assumimos a Presidência da República, 
o reajuste do salário era em 1º de maio. Reduzimos 
para abril, março, fevereiro e janeiro. Apresentamos 
para a sociedade brasileira, para esta Casa, para o 
Congresso, uma política de reajuste do salário míni-
mo até 2023.
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E quem ganha 1 salário mínimo? A maioria dos 
aposentados, boa parte da população brasileira. Com 
isso, distribuímos renda, criamos condições para que 
houvesse desenvolvimento econômico, distribuição de 
renda e criação de empregos.

O Brasil não está aqui na Casa nem nas gale-
rias; o Brasil está atento, vendo o nosso País crescer. 
O Brasil ganhou importância política e ganhou impor-
tância com o Lula. (Apupos nas galerias.)

Sr. Presidente, vou usar o tempo para o debate 
político.

Tenho orgulho e honra de apoiar o Governo Lula, 
porque tiramos da miséria 30 milhões de pessoas. Sei 
que há aqueles que são contra o Governo; sei que há 
aqueles que se dirigiram aos aposentados, chaman-
do-os de vagabundos. Não foi essa a nossa relação. 
Não fizemos reforma da Previdência para tirar direitos 
de aposentados. Estabelecemos o piso; aumentamos 
o teto; demos aos aposentados que ganhavam salá-
rio mínimo, nestes anos todos em que governamos 
o País, salário acima da inflação; e a todos aqueles 
que ganhavam mais de 1 salário mínimo, a reposição 
da inflação. Ou seja, não há perda no Governo Lula. 
(Apupos nas galerias.)

É um erro atrelar ao reajuste do salário mínimo o 
reajuste dos aposentados, porque isso prejudicará os 
aposentados e a maioria dos trabalhadores brasileiros. 
Os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro, sabem 
disso. Se houver o mesmo reajuste para todos, o mí-
nimo não terá o reajuste que estamos implementando 
desde quando assumimos o Governo.

Por isso, dirijo-me me aos aposentados, para não 
caírem no canto da sereia. O canto é bonito, mas as 
sereias estão lá. Assim como elas estavam lá, quan-
do os gregos passaram em seus navios, prontas para 
devorá-los. Portanto, não caiam no canto da sereia, 
porque não será com propostas fáceis, às vezes de-
magógicas, que vamos construir este País com desen-
volvimento econômico, como estamos fazendo agora, 
com distribuição de renda e com criação de empregos. 
(Apupos nas galerias.)

Mas há aposentados que costumam dizer: “Eu 
ganhava 3 salários mínimos e hoje ganho dois”.

É porque 2 salários mínimos hoje representam 
mais do que representavam 3 salários mínimos há 10 
anos. (Apupos nas galerias.)

Portanto, a nossa política é de valorização dos 
aposentados, de valorização dos trabalhadores brasi-
leiros e de desenvolvimento sustentado no País. Não 
vamos fazer demagogia e não vamos nos intimidar 
com vaias. Queremos uma política consistente para 
melhorar este País. (Apupos nas galerias.)

Por fim, faço um anúncio à sociedade brasileira: 
estamos dialogando com os aposentados, as enti-
dades sindicais, as entidades de representação dos 
aposentados para chegarmos a uma fórmula de, já no 
ano de 2010, dar reajuste para os aposentados acima 
da inflação. Vamos chegar a isso. 

Estamos dialogando com as entidades para re-
solver o problema do fator previdenciário e chegarmos 
a uma proposta intermediária. O Relator, Deputado 
Pepe Vargas, fez uma proposta junto ao Governo, e 
estamos dialogando.

Somos sensíveis a toda essa discussão, mas o 
nosso foco não é o discurso fácil, não é a demagogia, 
não é o comportamento daqueles que, quando gover-
naram, não deram o que os trabalhadores e aposen-
tados precisavam. (Apupos nas galerias.)

O nosso foco é o desenvolvimento do País; o 
nosso foco é a retomada do crescimento; o nosso foco 
é o crescimento do salário, é a criação de empregos, 
é a defesa do nosso Brasil – do Brasil que ganha im-
portância política, do Brasil que ganha importância 
econômica, do Brasil que não se rende àqueles que 
torcem contra! (Apupos nas galerias.)

Sr. Presidente, eu quero concluir.
Por isso, para os brasileiros e para o Brasil, nós 

queremos desenvolvimento econômico, distribuição 
de renda e criação de empregos.

Obrigado, Sr. Presidente. (Apupos nas gale-
rias.)

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, V.Exa. está se 
fingindo de morto! V.Exa. não está morto! Veja o que 
está acontecendo! (Apupos nas galerias.)

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
dar a palavra ao Líder do Governo, Deputado Henri-
que Fontana, para sua manifestação.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão 
de ordem.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dirijo-
me a V.Exa., Presidente neste Poder, para que tenha o 
controle da sessão. Nas vezes anteriores, os policiais 
foram impedidos de se manifestar aqui nas galerias. 
É democrático. Isso não tem problema. Agora, o mes-
mo respeito tem que prevalecer. Do contrário, V.Exa. 
estará abrindo precedente para outras sessões como 
esta que ocorrerão nesta Casa.

Faço esta ponderação para que V.Exa. possa 
ouvir e controlar a sessão. Não tem problema aqui. 
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Tudo aqui é democrático. Agora, não pode é a sessão 
caminhar para este nível. Eu acho que isso comprome-
te, democraticamente, a postura de V.Exa., Presidente 
neste Poder. (Apupos nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os senho-
res das galerias ouviram o que o Deputado acabou de 
dizer? Os senhores estão percebendo a que o senhores 
estão submetendo a Presidência da Câmara dos Depu-
tados, que trouxe para o plenário, conforme acordado, 
um projeto de lei? Os senhores estão percebendo a 
gravidade do que está acontecendo aqui? Os senhores 
estão percebendo que, possivelmente, se isso ocorrer, 
será difícil votar qualquer projeto de reajustamento e 
será difícil manter o acesso às galerias?

Eu peço a gentileza, mais uma vez, dos senhores 
para que ouçam com atenção o último dos oradores 
desta sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
dou a palavra ao Deputado Henrique Fontana, pelo 
Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhoras e senhores brasileiros que 
acompanham esta sessão, em especial senhoras e 
senhores aposentados do nosso País, eu faço política 
desde muito jovem. Já fui Líder de Governo em mu-
nicípio. Sei que governar e fazer política é enfrentar 
limites e contradições; sei que esses limites devem 
ser trabalhados de maneira transparente no processo 
democrático; sei que um governo não consegue dizer 
sempre “sim” a todas as legítimas demandas de todos 
os brasileiros e brasileiras que nos acompanham neste 
momento; sei que nosso País tem uma enorme dívida 
histórica com seu povo; sei que o povo brasileiro me-
rece muito mais do que tem hoje.

Então, dizendo do meu respeito a todos os apo-
sentados, reafirmo nesta tribuna que o compromisso 
do nosso Governo é o de continuar negociando, para 
trazer para este plenário um projeto que consiga equi-
librar avanços para os aposentados e garantias para 
a viabilidade nacional.

Eu ouço alguns discursos aqui de quem hoje é 
oposição e vai à tribuna propor solução fácil para um 
problema que não solucionou enquanto estava no 
Governo; eu ouço daquela tribuna os representantes 
da Oposição que votaram nesta Casa o fator previ-
denciário, que retira 20% a 30% das aposentadorias 
quando são concedidas, virem aqui dizer que eles, 
sim, estão preocupados em encontrar solução para 
os aposentados.

Sras. e Srs. Parlamentares, inclusive o Parlamen-
tar que não soube ouvir na democracia, nós estamos 
construindo um acordo que tem, sim, nobre Líder do 

PPS, apoio de centrais sindicais que não são centrais 
pelegas – CUT, Força Sindical, UGT, CGTB. (Apupos 
nas galerias.) 

Esse acordo prevê o início de ganho real, o que 
vai recuperar as aposentadorias. E prevê como, Sr. 
Presidente? Prevê que a metade do crescimento da 
economia será incorporada a cada ano nas aposen-
tadorias. 

Pergunto: quando as aposentadorias se defasa-
ram no Brasil? Foi no Governo de quem hoje é oposi-
ção e cobra aqui uma solução fácil.

Digo mais, Deputado Pepe Vargas, Relator desta 
mateira: se nós tivéssemos essa política vigendo nos úl-
timos 6 anos, o aposentado estaria ganhando hoje 31% 
a mais do que ganha. Os 18 milhões de aposentados 
que ganham salário mínimo receberam 63% de ganho 
real nos seus salários durante o Governo Lula.

Mais do que isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esse acordo prevê o fim do fator previden-
ciário para todos aqueles que completaram a soma 
entre tempo de contribuição e idade – 85, no caso da 
mulher, e 95, no caso do homem -, terminando com o 
fator previdenciário, que a Oposição, quando governo, 
votou nesta Casa para baixar as aposentadorias.

Tem mais, Sr. Presidente: o momento é delicado. 
Nós temos a responsabilidade de buscar uma alterna-
tiva que equilibre o início da recuperação das aposen-
tadorias e de manter as políticas do País crescendo e 
em ordem, como estão hoje.

Outro detalhe do acordo: todo aposentado terá 
o cálculo do seu benefício calculado não sobre 80 de 
cada 100 contribuições, mas sobre 70 de cada 100, o 
que eleva o valor do benefício.

Outro item do acordo: o aposentado somará pe-
ríodo de contribuição quando estiver coberto pelo se-
guro-desemprego, coisa que não existe. O trabalhador 
da construção civil, o metalúrgico sabe o que é estar 
desempregado e não contar com esse período para 
sua aposentadoria.

Tudo isso é um avanço. É evidente que todo avan-
ço sempre é insuficiente, pode ser superado. Mas a 
nossa política é votar algo concreto, efetivo, que vá para 
o contracheque do trabalhador, que vá para o contra-
cheque do aposentado, que melhore as aposentado-
rias futuras; enfim, é a de continuar lutando para que 
o País melhore cada vez mais e possamos, em futuro 
próximo, votar outros projetos, com mais crescimento 
e melhoria para o aposentado.

É preciso valorizar o possível para não apostar na 
ideia do impasse. O jogo da Oposição é claro: quer o 
impasse, manipular o aposentado para fazer luta polí-
tica. Mas nós queremos solução para o aposentado.
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Reafirmamos o mais profundo respeito do Gover-
no Lula por todos os aposentados do nosso País.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vai-se 
passar ao horário de:

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
(Não há oradores inscritos)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a sessão.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sem painel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Podemos 

conservar o painel?
O SR. MIRO TEIXEIRA – Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não con-

servamos o painel. 

 
VIII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 3

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 1

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Félix Mendonça DEM 
Jairo Carneiro PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Roberto Britto PP 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia: 10
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MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 10

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Dimas Ramalho PPS 
Fernando Chiarelli PDT 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
José Aníbal PSDB 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Total de São Paulo: 17

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Luiz Carlos Setim DEM 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Luiz Carlos Busato PTB 
Maria do Rosário PT 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Total de Rio Grande do Sul 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3
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RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 4

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Manoel Salviano PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSC 
Rômulo Gouveia PSDB 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Fernando Nascimento PT 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Uldurico Pinto PHS 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV 
Fábio Ramalho PV 
Jaime Martins PR 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 15

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 2
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RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Dr. Nechar PP 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Chucre PSDB 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
José C Stangarlini PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Milton Vieira DEM 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Laerte Bessa PSC 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 4 de 
novembro, às 18h, 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

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 351-B, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 351-B, de 
2009, que altera o art. 100 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
instituindo regime especial de pagamen-
to de precatórios pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
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ÀS 18 HORAS E 2 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

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

Leandro Sampaio
Manoel Junior

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 5

Cidadania, pela admissibilidade desta, com 
emendas, das de nºs 329/09, 527/06, 572/06, 
588/06, 67/07, 69/07, 153/07, 243/08, 116/03, 
250/04, 290/04, 467/05 e 395/09, apensadas, 
e pela inadmissibilidade da de nº 366/09, 
apensada (Relator: Dep. Eduardo Cunha); 
e da Comissão Especial, pela admissibili-
dade das emendas de nºs 01, 04, 05, 07 a 
14 e, no mérito, pela aprovação desta e das 
de nºs 250/04, 588/06 e 395/09, pela apro-
vação parcial das de nºs 116/03, 290/04, 
572/06, 67/07, 69/07 e 153/07, apensadas, e 
pela aprovação das emendas de nºs 04, 05, 
07, 09, 11, 12 e 13, com substitutivo, pela 
inadmissibilidade das emendas de nºs 02, 
03 e 06, pela rejeição das de nºs 467/05, 
527/06, 243/08 e 329/09, apensadas, e das 
emendas de nºs 1, 8, 10 e 14 (Relator: Dep. 
Eduardo Cunha).

Tendo apensadas as PECs de nºs 116/03, 
250/04, 290/04, 467/05, 395/09, 527/06, 
572/06, 588/06, 67/07, 69/07, 153/07, 243/08 
e 329/09.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 130-B, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Itagiba e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 130-B, 
de 2007, 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; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibili-
dade desta e da de nº 168/2007, apensada 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira); e da Co-
missão Especial, pela aprovação desta e da 
de nº 168/2007, apensada, com substitutivo 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira).

Tendo apensada a PEC nº 168/07.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 98-B, DE 2007 
(Do Sr. Otávio Leite e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 98-B, 
de 2007, que acrescenta a alínea “e” ao in-
ciso VI do art. 150 da Constituição Federal, 
instituindo imunidade tributária sobre os 
Fonogramas e Videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil, contendo obras mu-
sicais ou lítero-musicais de autores brasi-
leiros, e/ou obras em geral interpretadas 
por artistas brasileiros, bem como os su-
portes materiais ou arquivos digitais que 
os contenham; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relator: Dep. Bene-
dito de Lira); e da Comissão Especial pela 
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. 
José Otávio Germano).

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 40 
minutos.)

Ata da 302ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 4 de novembro de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Marco Maia,  
1º Vice-Presidente; Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário
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AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
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 PSC
Presentes Pará: 10

AMAZONAS

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

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 10



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61697 

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSC
Rômulo Gouveia PSDB
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 16

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 7

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc

Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 31

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
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Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
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
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Miguel Corrêa PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 36

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
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc

Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
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. Talmir PV
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
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Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 50

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 21

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
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Geraldinho PSOL
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 21

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 383 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

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

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, neste momento em que 
se inicia esta sessão extraordinária, e ainda no clima 
gerado pelo compromisso do Presidente Michel Temer 
de colocar em pauta o Projeto de Lei nº 1, de 2007, 
em respeito a todos os aposentados que estão aqui e 
que vão ficar aqui até amanhã, proponho que a Mesa 
firme o compromisso de convocar para amanhã sessão 
deliberativa para, uma vez que se complete o quorum, 
podermos votar não só a Medida Provisória nº 466, 
mas também o Projeto de Lei nº 1, de 2007. 

Caso isso não seja possível, solicito ao Presidente 
Michel Temer, à Mesa e aos Srs. Líderes que deixem 
pautado como prioridade número um esse projeto. 

É o apelo que faço para que seja recompensado 
o esforço desses bravos trabalhadores brasileiros apo-
sentados que vieram de tão longe, com tanto sacrifício, 
para acompanhar a votação dessa matéria.

Portanto, Sr. Presidente, solicito que, na sessão 
deliberativa de amanhã seja pautado o Projeto de Lei 
nº 1, de 2007, depois da votação da MP nº 466.

Muito obrigado.

 O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Antes, porém, quero orientar o nosso trabalho.

Há uma lista de Deputados inscritos. Mas, como 
não foi mantido o painel para darmos início à Ordem 
do Dia, precisamos de um quorum de 257 Parlamen-
tares registrados no painel. Então, vamos aguardar 
que se complete esse número para o início da Ordem 
do Dia.

Democraticamente, então, vou retomar a lista 
de inscritos – e há Parlamentares que se inscreveram 
ainda pela manhã. 

Quanto às questões de ordem, elas serão respei-
tadas, mas desde que se tratem realmente de questão 
de ordem. Não será possível pedir uma questão de 
ordem para falar sobre temas que não aqueles efeti-
vamente objetos de questão de ordem. 

Portanto, vamos seguir a lista que, democratica-
mente, foi assinada pelos Srs. Parlamentares. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para uma 
questão de ordem, concedo a palavra ao Deputado 
Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
assistimos à máscara caindo. Presenciamos uma clara 
manobra para que o PL nº 1 não fosse votado hoje. 

A questão de ordem que formulo é relativa à ne-
cessidade de a Mesa dizer claramente se assume o 
compromisso de colocar em votação o Projeto de Lei 
nº 1, de 2007, imediatamente após a votação da Me-
dida Provisória nº 466.

Esta questão de ordem, portanto, é feita no intuito 
de fazer com que prevaleça o compromisso assumido 
hoje, ou seja, o de que, após a votação da Medida Pro-
visória nº 466, o PL nº 1 será colocado em votação. 

Levanto a questão para que V.Exa. possa dizer 
isso publicamente a este Plenário, até porque o Demo-
cratas já tomou uma posição. O Líder Onyx Lorenzoni 
já definiu que vamos registrar presença no painel, votar 
a primeira matéria da sessão extraordinária, a PEC dos 
Precatórios, e, a partir daí, entrar em obstrução e só 
sairemos dessa obstrução quando o PL nº 1 entrar na 
pauta para ser discutido e votado neste plenário. 
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Não podemos aceitar que manobras como essa 
possam prosperar e que fiquemos a ouvir vozes, não 
só as que estão no plenário e nas galerias, mas, acima 
de tudo, as que, embora não estejam presentes, estão 
acompanhando os trabalhos desta Casa, enquanto 
postergamos a deliberação de matéria de tamanha 
importância. 

Portanto, faço uma questão de ordem a V.Exa., 
para que os partidos que estão encaminhando as 
votações possam saber qual é o posicionamento da 
Mesa.

 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, questão 
de ordem, em aditamento...

O SR. JÚLIO DELGADO – Uma questão de or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço a 
V.Exas., Deputados que têm experiência na Casa, que 
atentem para o fato de que toda questão de ordem deve 
ser precedida da leitura do artigo que a sustenta.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu vou 
me referir...

O SR. JÚLIO DELGADO – Art. 95, Sr. Presidente, 
questão de ordem. Eu tinha solicitado antes.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu vou me referir ao 
art. 95, combinado com o § 6º do art. 3º.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA(PDT-RJ. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no caso 
de o Relator não estar presente ou de não cumprir os 
prazos combinados ou regimentais, é faculdade da 
Presidência designar outro Relator. 

Tentei levantar essa questão de ordem antes do 
encerramento da sessão ordinária, mas parece-me 
que mesmo o Deputado Michel Temer, que é extrema-
mente experiente, não estava com nervos suficientes 
para continuar comandando a sessão, e, lamentavel-
mente, não pude formular a minha questão de ordem, 
que tem como base o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Entendo, Sr. Presidente, que ninguém pode ficar 
condicionado, num momento, à falta do Relator, como 
ocorreu ontem, e, em outro momento, ao prazo que o 
Relator pede. Isso se esgotou. Eu não gostaria sequer 
de estar discutindo o assunto em concreto, porque 
pode haver margem para muitas interpretações e até 
fins eleitoreiros.

Não é esse o caso. Nós do PDT temos tradi-
ção na luta em favor da paridade entre trabalhadores 
aposentados e pensionistas e trabalhadores da ativa, 
paridade permanente que está lá na Constituição. E 
temos passado para garantir a legitimidade do que 
sustentamos. Isso tem de ser decidido. Cada um vota 

como quiser. Um lado ganha, outro, perde. O que não 
pode é ficar toda a Casa na dependência desses adia-
mentos, por conta da decisão de uma pessoa. (Palmas 
nas galerias.) 

Lamento que seja assim. 
Dirijo esta questão de ordem a V.Exa., que ora 

preside os trabalhos desta sessão. E, pelas circuns-
tâncias políticas, V.Exa. pode não decidir agora, mas 
apenas depois se entender com o Presidente Michel 
Temer. Deve-se assegurar, no caso, que, em primei-
ro lugar, a questão de ordem antes levantada seja o 
primeiro item da pauta desobstruída. E, em segundo 
lugar, no caso da ausência do Relator, seja designa-
do outro, como nos remete o § 6º do art. 3º do nosso 
Regimento.

Então, fica a questão de ordem sobre a mesa 
para ser discutida com o Presidente Michel Temer. 
Presumo que não seria correto eu lançar sobre V.Exa. 
essa deliberação, embora V.Exa. esteja no comando 
da sessão e receba de todos e do Regimento Interno 
o respeito e as honras devidas ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O Deputado Miro Teixeira aborda, com muita 

propriedade, o assunto. Mas tanto o Deputado Miro 
Teixeira quanto o Deputado Claudio Cajado sabem 
que o Presidente Michel Temer sempre procura definir 
a pauta dos debates desta Casa em comum acordo 
com os Líderes partidários. Essa tem sido a prática 
recorrente do Presidente Michel Temer. S.Exa. nunca 
toma nenhuma decisão sobre a composição da pau-
ta de votações sem antes auscultar todos os Líderes 
sobre qual a melhor pauta, quais os melhores temas 
e qual a ordem do debate desses temas no plenário 
desta Casa. 

V.Exas. também são sabedores de que a Câma-
ra dos Deputados tem dado um exemplo à Nação ao 
debater e votar os temas constantes da pauta, polê-
micos ou não, mas sempre fruto do acordo e da dis-
cussão política feita entre todos os Líderes partidários 
a respeito.

Então, nobre Deputado Miro Teixeira, V.Exa. dis-
correu com muita propriedade sobre a situação. E 
vou levar sua questão de ordem ao Presidente Michel 
Temer.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, tenho 
2 reparos a fazer. 

Primeiro, uma omissão de minha parte: deixei de, 
na preliminar, reconhecer que a matéria só veio à pauta 
porque o Presidente Michel Temer a trouxe. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Exato.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, achei dispen-

sável. Porém, achamos dispensáveis certas coisas, 
mas...
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Dispensá-
vel, mas sempre necessário reafirmar.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas é fundamental 
que se complete a informação. Se a matéria veio à 
deliberação do Plenário, entrou em pauta trazida pelo 
Presidente da Casa, que atua da forma descrita por 
V.Exa. 

Todavia, não concordo, data venia, com a segun-
da parte. Agora, a matéria já entrou em pauta. Não 
tem outra discussão. Ela foi adiada porque o Relator 
pediu um prazo de 24 horas. Isso considero vencido 
para meu uso. 

A questão que se mantém, colocada na questão 
de ordem anterior, é a designação de novo Relator. 
Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Miro Teixeira quero ainda dizer a V.Exa. e a todos os 
Parlamentares que não precisava fazer isso aqui, mas 
quero fazê-lo por uma questão de honestidade e tam-
bém por uma questão de valorizar as iniciativas tomadas 
em relação a essa matéria. Ouvi, numa conversa aqui 
nesta mesa, o Líder do Governo dizer ao Presidente 
Michel Temer que a matéria dos aposentados precisa-
va ser trazida à discussão neste plenário.

O Presidente Michel Temer, ao trazer este debate 
para o plenário, óbvio, o fez ouvindo todos os Líderes 
partidários e sabendo que há disposição de todos para 
que a matéria seja debatida e se possa chegar a uma 
votação que atenda aos interesses da sociedade bra-
sileira, dos aposentados e de todos os cidadãos que 
têm interesse em discuti-la, como demonstra o Parla-
mento brasileiro neste momento. 

Com estas palavras, quero dizer que recolho as 
questões de ordem aqui formuladas e que vou en-
caminhá-las ao Presidente Michel Temer, que tem a 
prerrogativa de definir a pauta. E não tenham nenhu-
ma dúvida de que S.Exa. vai decidir mais uma vez a 
pauta de amanhã ouvindo todos os Líderes, todos os 
Deputados que aqui se expressaram, e o fará da melhor 
maneira possível, para que a matéria seja debatida e 
votada no plenário desta Casa. 

O SR. JÚLIO DELGADO – Deputado Marco 
Maia, peço a palavra para uma questão de ordem, 
por favor.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, perdoe-
me V.Exa. – e não tenho obsessão por minha própria 
voz -, mas como houve questão de ordem no sentido de 
se trazer a matéria a debate amanhã, quero expressar 
o entendimento de que isso é contra o interesse dos 
aposentados, embora não tenha sido essa a intenção 
do autor da proposta, porque é preciso quorum alto 
numa deliberação dessa monta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Essa é uma 
análise que os Líderes terão de fazer depois, com ca-
rinho e atenção, para verificar o momento. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – É só para não se falar 
ocultamente, como sussurro, aquilo que não podemos 
falar no microfone. 

 O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem com relação a 
esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com base nos art. 95 e também no art. 75 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que se refere à lista 
de Deputados inscritos para fazer uso da palavra.

Quando há sessão extraordinária na parte da ma-
nhã, abre-se a lista de inscrição para a sessão extra-
ordinária, e, para a sessão ordinária das 14h, abre-se 
outra lista de inscrição. A lista de inscrição que V.Exa. 
quer seguir é a da sessão ordinária, que já se encer-
rou. Temos de abrir uma nova lista de inscritos para 
fazer uso da palavra antes de iniciar a Ordem do Dia 
da sessão extraordinária. Eu e os Deputados Eduar-
do Valverde e Claudio Cajado subscrevemos a lista 
dos oradores inscritos para fazer uso da palavra nes-
ta sessão. A lista que V.Exa. quer usar é a da sessão 
ordinária, que foi encerrada.

Então, peço a V.Exa. o deferimento desta ques-
tão de ordem, que diz respeito à lista de inscritos para 
uso da palavra antes do início da Ordem do Dia desta 
sessão extraordinária, Sr. Presidente.

 O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sa-
bemos que é de praxe a sessão ordinária começar às 
14h. Contudo, depois que se criou o prazo para dar 
o pronunciamento como lido, o Pequeno Expediente 
ficou muito curto. 

Hoje, usaram da palavra no Pequeno Expediente 
apenas de 4 ou 5 oradores, enquanto que, para nos 
inscrevermos para falar nesse Pequeno Expediente, 
tivemos de estar aqui logo nas primeiras horas da 
manhã, quando foi aberto o livro ali na frente. E não é 
justo que os Deputados se inscrevam e acabem não 
usando da palavra. 

Ainda nas primeiras horas da manhã de hoje, 
inscrevi-me para falar, mas o Pequeno Expediente foi 
usado apenas por alguns poucos oradores.
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Então, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que continue 
respeitando essa lista do Pequeno Expediente para 
que os Parlamentares possam falar agora nas Breves 
Comunicações desta sessão extraordinária.

 O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, para 
contraditar a contradita. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só um mi-
nuto, Deputado Júlio Delgado.

Estamos recebendo uma delegação de Parla-
mentares de Uganda. Encontram-se presentes Menhya 
Simon Gerald, Okello-Okello John Livingstone, Grace 
Oburu e Owilli Geoffrey (Palmas.)

Sejam bem-vindos a esta Casa, a Casa do povo 
brasileiro, a Câmara dos Deputados.

 O SR. JÚLIO DELGADO – Para contraditar, Sr. 
Presidente. Pela ordem, para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Temos aqui 
inscrito para falar como Líder... A Mesa vai analisar a 
questão de ordem apresentada.

O SR. JÚLIO DELGADO – Mas quero fazer a 
contradita, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Júlio Delgado, V.Exa. já fez.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
fosse necessário não obedecer a ordem dos inscritos 
para a sessão ordinária, não seria preciso fazer as 
inscrições de manhã. Temos duas listas de inscrições: 
uma para a sessão ordinária e a outra para a extraor-
dinária. Se fosse encerrada a sessão e não houvesse 
a extraordinária, a lista dos inscritos cairia.

Então, é natural que se faça a abertura de uma 
nova lista de inscritos para a sessão extraordinária. 

É a questão de ordem que apresento, com base 
em artigos do nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Júlio Delgado, quero dizer a V.Exa. que vamos analisar 
a sua questão de ordem à luz do Regimento. Agora, 
a questão de ordem apresentada por V.Exa. trata de 
uma questão de praxe, utilizada em todas as sessões: 
respeitar a lista previamente preenchida, pois os De-
putados estiveram aqui durante toda a manhã para 
fazer a sua inscrição.

O SR. JÚLIO DELGADO – Quero respeitar a lista 
dos inscritos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo DEM. S.Exa. dispõe 
de até 6 minutos.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhoras e senhores que acompa-
nham nossos trabalhos, vimos, na sessão anterior, a 

manobra usada pela base de apoio do Governo Lula, 
para evitar a votação do projeto de interesse dos apo-
sentados. E o que estamos vendo agora é a repetição 
dessa manobra, por intermédio do quorum baixo, para 
não se permitir a votação da PEC dos Precatórios, que 
atende prioritariamente aos doentes, aos precatórios 
alimentícios e aos aposentados.

Isso deve ficar muito claro. 
Quero pedir a todos os que acompanham esta 

sessão, principalmente, aos aposentados, para que 
mantenham essa unidade, essa mobilização e essa 
pressão. Na democracia, o único jeito de se conquistar 
as coisas é da forma como fizeram aqui, num verda-
deiro show de democracia na luta por um direito mais 
do que justo.

E nós, o Democratas, queremos reafirmar que 
se, eventualmente, houver quorum, vai se votar hoje 
apenas a PEC dos Precatórios, porque nossa banca-
da – e convidamos os demais partidos para fazerem 
o mesmo – vai entrar em obstrução e, daqui para a 
semana que vem e as semanas seguintes, não votará 
mais nada enquanto não se votar o projeto dos apo-
sentados. (Manifestação das galerias.) 

Podem nos cobrar, porque é isso o que vamos 
fazer neste plenário.

Sr. Presidente, quero agora fazer uma denúncia 
muito grave: nesta madrugada, no Estado do Pará, 
4 propriedades rurais – Fazenda Rio Vermelho, Fa-
zenda Espírito Santo, Fazenda Ceita Corê e Fazenda 
Maria Bonita – foram invadidas pelo Movimento dos 
Sem-Terra.

A Rodovia PA-150 está interrompida há mais 
de 15 horas. Existe um número incontável de vítimas. 
Recebemos algumas fotos. (Exibe.) Tratores foram 
queimados. A propriedade Rio Vermelho, da família 
Quagliato, que é um exemplo para o mundo, com 200 
mil cabeças de gado – são raras as propriedades ru-
rais no mundo que têm essa dimensão -, teve a sede 
incendiada nesta madrugada. Os funcionários, junta-
mente com suas famílias e crianças, foram expulsos 
de casa e colocados ao relento. Ninguém consegue 
chegar à região, que compreende Marabá, Redenção 
e Xinguara.

Portanto, no Estado do Pará, lamentavelmente, a 
lei não tem valido para ninguém, como está evidente 
nestas imagens, que falam por si só. 

O que o MST está fazendo no Pará é inadmissível, 
assim como a omissão das autoridades públicas, do 
Governo do Estado e da própria Polícia Federal, que 
têm de ser mobilizados. Não é possível que as vítimas 
desse ataque não recebam a atenção das equipes de 
saúde e sejam resgatadas. 
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Aqui se vê propriedade destruída; trator queima-
do; equipamentos completamente carbonizados, como 
essa moto, que seguramente é de um funcionário de 
uma das fazendas, e a área de brete totalmente ar-
rebentada.

Então, Sr. Presidente, quero solicitar que a Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados examine este ma-
terial que vamos fazer chegar às mãos de V.Exa. e 
comunique ao Ministério da Justiça a necessidade de 
que seja tomada alguma iniciativa.

Há até a denúncia de que um avião foi abatido 
a tiros nessa região e que não se consegue chegar lá 
para dar assistência às famílias. A rodovia foi comple-
tamente bloqueada, ninguém passa para ter acesso 
às propriedades rurais. E algumas dessas proprieda-
des têm mandado de reintegração de posse emitido 
há mais de um ano e não cumprido pela Governadora 
Ana Júlia Carepa, do PT, sua companheira de partido, 
Sr. Presidente.

A denúncia é grave, pois os fatos são absoluta-
mente inaceitáveis. Portanto, vamos passar as fotos às 
mãos de V.Exa., solicitando à Mesa que se comunique 
com o Ministro da Justiça para que, pelo menos, seja 
preservado o conceito constitucional de liberdade de 
ir e vir – e é obrigação do Estado garantir o direito in-
dividual e proteger as pessoas. 

Sr. Presidente Michel Temer, eu estava falando 
da invasão de propriedades rurais no Estado do Pará. 
Uma das fazendas invadidas, a Rio Vermelho, da famí-
lia Quagliato, tem 200 mil cabeças de gado e dezenas 
de trabalhadores. São raras as propriedades no mun-
do que possuem volume como este, e a propriedade 
é considerada modelo de exploração.

Quanto às outras fazendas citadas, os proprietá-
rios pediram que trouxéssemos o assunto ao debate 
da Câmara dos Deputados, com o apelo para que 
o Ministério da Justiça determine à Polícia Federal 
que desobstrua a Rodovia PA-150 a fim de que, pelo 
menos, ambulâncias, bombeiros e paramédicos pos-
sam circular e levar atendimento aos trabalhadores 
que foram vítimas da violência inominável praticada 
pelo MST. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Onyx Lorenzo-
ni, o Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Michel Temer, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Solange Amaral, para uma 
Comunicação de Liderança, pela Minoria. 

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Michel Temer, quero iniciar este pronunciamento 
homenageando V.Exa. por ter cumprido o que com-
binou com os trabalhadores aposentados e colocado 
em votação, para a surpresa de muitos, projeto muito 
importante para nós da Minoria.

Em nome do Democratas, do PPS, do PSDB e 
da Liderança da Minoria, quero expressar nosso voto 
favorável à causa dos aposentados, que estará em 
votação. E não adianta o Relator pedir prazo, porque 
os aposentados não vão se manifestar apenas aqui, 
mas também nas ruas de todo o Brasil. 

Hoje, não há reunião a que compareçamos em 
que os aposentados não nos indaguem a respeito de 
quem está a seu favor, de quem quer derrubar o fator 
previdenciário, de quem é favorável às emendas que 
beneficiam a classe apresentadas ao PL nº 1, de 2007. 
Vejam: a proposta é de 2007, já vamos para 2010, e 
querem impedir essa votação! 

A nossa disposição, acompanhando a proposta 
do Líder Onyx Lorenzoni e de outros Líderes de parti-
dos com os quais estamos tratando, é estabelecer uma 
obstrução, sim. A proposta relativa aos aposentados é 
a mais importante em votação nesta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, os aposentados que 
ficaram das galerias gritando “vota, vota, vota” terão 
essa votação. Se não for hoje, será em outra sessão, 
em outro momento, porque é preciso também respei-
tar o Regimento. 

Dessa forma, deixo cabalmente anunciado o voto, 
o apoio e a participação do PSDB, do PPS e do Demo-
cratas em favor da luta dos aposentados, pela quebra 
do fator previdenciário e pela aprovação do disposto 
no PL nº 1, de 2007. E essa, acredito, é a disposição 
majoritária desta Casa. 

O projeto não vai a voto, porque o Governo sabe 
que vai perder. O Governo, aliás, tem aprovado tudo o 
que quer aqui. Por que não aprova o direito dos apo-
sentados?

Deixo registrado, portanto, em nome da Minoria, 
o nosso reconhecimento à decisão do Presidente Mi-
chel Temer de colocar a matéria a voto – e virá a voto, 
se não for hoje, será em outra sessão. E os aposen-
tados, que estão esperando há tanto tempo a aprova-
ção desse projeto, que é de 2007, vão receber aquilo 
a que têm direito.

A Minoria é favorável à luta desses trabalhado-
res que construíram muitas coisas no Brasil, que tra-
balharam anos e anos e, por isso, não merecem ser 
punidos. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-
se às
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IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Mário de Oliveira.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, trata-se de tema recorrente o que trago 
hoje à tribuna – um tema incômodo, dramático, mas 
também necessário. 

Venho, mais uma vez, falar do grave problema 
da violência doméstica, algo que muito me preocupa, 
porque parece fora de controle, muito além da possibi-
lidade de os meios de regulação da sociedade, assim 
como a repressão da polícia, lhe darem um basta.

Pesquisa feita pela Secretaria de Pesquisa e 
Opinião Pública do Senado – DataSenado indica que, 
entre 2007 e 2009, o percentual de mulheres agredidas 
dentro de casa passou de 15% para 19%.

Vejo esse aumento com tristeza e indignação, 
mas não exatamente com estranhamento. Afinal, nada 
muito diferente se pode esperar de uma sociedade na 
qual muitos deixaram de ter Deus no coração.

As agressões sofridas no lar, físicas ou psicoló-
gicas, têm diversas faces: desrespeito, humilhação, 
ofensa, intimidação, traição, ato sexual não consenti-
do – aí incluídos especialmente o incesto e os casos 
de submissão de crianças e adolescentes a adultos 
-, perversidades, espancamento, ameaças de morte, 
abandono emocional e material, redução da pessoa 
à condição de objeto. 

Como fenômeno da vida contemporânea, indepen-
dentemente da condição socioeconômica de vítimas e 
agressores, a violência doméstica está ancorada nos 
exemplos de violência em geral; no consumo de álcool 
e drogas; nas insatisfações pessoais e profissionais; 
nos costumes patriarcais de dominação sobre os mem-
bros familiares, sobretudo esposa, filhas e idosos; na 
impunidade que as banaliza e perpetua, e, finalmente, 
como disse, na ausência de fé. 

Os atos de violência no recato do lar banalizam-
se e se perpetuam também, nobres colegas, por seus 
transmissores intergeracionais, indivíduos que foram 
eles próprios vítimas, algum dia, e que tendem a apre-
sentar enormes frustrações, baixa autoestima, desvios 
de comportamento e atitudes antissociais. Pesquisa 
recente feita pelo Instituto Avon em parceria com o 
IBOPE revela que 48% das mulheres ouvidas acredi-
tam que o exemplo dos pais aos filhos ajuda a preve-
nir a violência. Oprimidos tornam-se muito facilmente 
opressores.

No recesso do lar, a violência doméstica se pro-
longa por muito tempo, sem o conhecimento dos ami-
gos, dos familiares, sequer dos vizinhos. Na maioria das 
vezes, se sai da esfera do privado e chega a público, 

nada se altera, pois há silêncio complacente ou dos 
que concordam ou dos que se omitem – pessoas que, 
conscientemente ou não, acabam por legitimá-la. 

É essa mentalidade, Sr. Presidente, que precisa 
mudar. E, por se configurar assunto não só de lei e 
polícia, mas também de educação, saúde, assistência 
social e, em última instância, de cidadania, carece de 
política interdisciplinar. 

Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha criou 
mecanismos para coibir a violência doméstica contra a 
mulher e prevê medidas de assistência e proteção às 
vítimas. Foi um avanço expressivo, não há dúvida, do 
ponto de vista social e humano. Mas não bastante. 

Em março passado, o Superior Tribunal de Justiça 
decidiu que as vítimas de violência doméstica só terão 
a proteção do Estado se denunciarem pessoalmente o 
agressor. Ora, esse requisito constitui mais um entrave 
que reforça os tabus existentes. 

A citada pesquisa do DataSenado revelou tam-
bém que apenas 4% das vítimas do sexo feminino 
costumam denunciar a violência que sofrem dentro de 
casa. Além do mais, se a violência doméstica está tipi-
ficada como crime desde 2004, não é preciso esperar 
por nenhuma denúncia. Para isso, nobres colegas, na 
alçada do Ministério Público, existe o instituto da ação 
penal pública incondicionada.

Os números demonstram que ainda é preciso 
mudar muita coisa.

A pesquisa Avon/IBOPE indica que 55% dos 
entrevistados conhecem casos de agressões a mu-
lheres; que o medo de represálias, inclusive assassi-
nato, é visto como a maior causa para a vítima con-
tinuar com o agressor; que somente 39% dos que 
conhecem uma vítima de violência tomaram alguma 
atitude de colaboração para com a mulher agredida; 
que 56% das mulheres ouvidas apontam a violência 
doméstica contra as mulheres dentro de casa como 
o problema que mais preocupa a brasileira; que entre 
2008 e 2009, houve o significativo aumento de 10% no 
número de mulheres que hoje conhecem a Lei Maria 
da Penha – de 68% para 78% – e que 44% acreditam 
que a norma já esteja surtindo efeito. Revelou também 
que 51%, ou seja, a maioria das mulheres defende a 
prisão do agressor e que 11% delas pregam a partici-
pação deste em grupos de reeducação como medida 
jurídica mais eficaz.

Não sei, em sã consciência, nobres colegas, se 
apenas a reeducação pode ser mais eficiente que a 
punição. Considero, no entanto, fundamental que se 
adote um conjunto de ações, como disse, de caráter 
interdisciplinar. Ao mesmo tempo, mantenho-me na es-
perança de que a água, de tanto bater, possa provocar 
a mais leve fenda que seja, na pedra dura, a fim de se 
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começar a banir, em definitivo, o cancro da violência 
doméstica com seus inúmeros desdobramentos, den-
tro e fora do ambiente familiar. 

E, como prevenir é sempre melhor, entendo pri-
mordial a realização de campanhas e outras inserções 
sobre o problema na mídia, chamando a atenção de 
toda a sociedade.

As mulheres precisam dispor de informação e 
preparo psicológico para se defender e agir quando 
elas próprias ou um dos seus forem agredidos no lar. 
Que possam elas contar com o apoio de outras pes-
soas, mulheres e homens, vale dizer, o nosso apoio 
de cidadãos e cidadãs!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna manifestar-me sobre impor-
tante acontecimento no Rio Grande do Sul que se 
concretizará na próxima semana, quando todas as 
atenções do setor de fruticultura estarão voltadas para 
Bento Gonçalves. Entre os dias 5 a 7 de novembro, 
a serra gaúcha servirá de cenário para o Frutal Cone 
Sul, evento que tem como objetivo inserir frutas, flo-
res, agroindústrias e produtos da agricultura familiar 
da Região Sul no mercado brasileiro e internacional e 
ainda aumentar a competitividade do setor, por meio 
de cursos e palestras de capacitação para empresá-
rios, produtores e técnicos. 

O evento é uma realização do Instituto Frutal, 
da Prefeitura de Bento Gonçalves, do Governo do Rio 
Grande do Sul e da Frente Parlamentar de Fruticultu-
ra Brasileira, por mim presidida. Também conta com o 
apoio de instituições de pesquisa e desenvolvimento, 
além das representações de produtores, numa grande 
aliança que visa mudar o perfil tecnológico e comer-
cial da fruticultura, da floricultura e da agroindústria do 
Cone Sul. Será uma oportunidade de os participantes 
fazerem negócios, cativarem clientes, enfim, apre-
sentarem seus produtos para um público formado por 
representantes dos principais países importadores e 
exportadores de frutas.

O Frutal Cone Sul 2009 deve contar com cerca de 
250 expositores e mais de 20 mil visitantes. O evento 
agrega expressivo número de instituições parceiras. 
Para essa primeira edição, mais de 30 organizações 
confirmaram o apoio e estão envolvidas na consoli-
dação do evento.

Além do trabalho de captação de expositores e 
de visitantes, o Frutal Cone Sul conta com um comitê 
técnico-científico que já elegeu os principais assuntos 
de interesse das cadeias produtivas de frutas, flores e 
agroindústria do Cone Sul. O grupo se reúne periodi-

camente para detalhar os temas a serem abordados 
durante o evento. Fazem parte desse comitê represen-
tantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, da EMBRAPA Uva e Vinho, EMBRAPA Clima 
Temperado, FARSUL, FEPAGRO, Rede de Cooperação 
Entreflores, Instituto Brasileiro do Vinho, Universidade 
de Caxias do Sul, BRDE, Universidade Federal de Pe-
lotas, SINTARGS, Banco do Brasil, CEASA/RS, Comitê 
de Fruticultura da Metade Sul, Sindicato da Indústria 
da Alimentação, SEBRAE, Sociedade de Agronomia 
do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Engenheiros do 
Rio Grande do Sul, entre outros. 

Entre os principais temas selecionados para o 
Frutal estão: Gestão do Negócio Rural com ênfase na 
comercialização, Beneficiamento e processamento 
de frutas, Sucos e polpas, Irrigação e fertirrigação, 
além de Produção de flores e plantas ornamentais. 
O formato da programação é baseado no modelo já 
aplicado há 16 anos, em 20 edições do evento Frutal, 
realizadas com sucesso pelo Instituto Frutal no Norte 
e no Nordeste do Brasil. 

Com esse evento queremos dinamizar os seto-
res da fruticultura, floricultura e agroindústria dos 3 
Estados do Sul do Brasil e países do Cone Sul, pro-
movendo produtos da região, atraindo novos investi-
mentos e gerando mais emprego e renda em toda a 
cadeia produtiva. 

O setor da fruticultura vem em constante cresci-
mento. Nos últimos 3 anos, a exportação gaúcha de 
frutas frescas cresceu de forma expressiva. De 2006 a 
2008, os valores foram de US$11 milhões para US$44 
milhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior. Até junho deste 
ano, a soma já alcançou os US$39 milhões. A fruticul-
tura para o Estado do Rio Grande do Sul se apresenta 
hoje como importante ferramenta de desenvolvimento 
econômico e social, num cenário positivo de geração 
de oportunidades.

O destaque na produção de frutas foi determi-
nante para que o Rio Grande do Sul se credenciasse 
como sede do Frutal Cone Sul.

Além dos debates, cursos, oficinas, exposições, 
lançamentos e feiras, o evento também será dotado 
de rodadas de negócios organizadas pelo SEBRAE/
RS. Cerca de 15 compradores estarão à disposição 
de vendedores para realizar negócios. A expectativa é 
reunir mais de 50 produtores e empresas que ofertam 
produtos e subprodutos das cadeias de frutas, flores e 
agroindústria. O encontro para promoção de negócios 
será realizado no segundo dia do Frutal Cone Sul, 6 
de novembro, das 14h às 20h.

É nesse momento que se concretizarão o inter-
câmbio técnico com empresas globalizadas, a assis-
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tência permanente durante a rodada por pessoal quali-
ficado, os subsídios para a concretização de negócios 
com empresas europeias e seminários com especia-
listas internacionais.

Mais de 2,5 mil produtores, distribuídos em 63 
caravanas, já confirmaram presença no Frutal Cone 
Sul. A união de esforços empreendida pela EMATER/
ASCAR em diversos municípios do Estado está cola-
borando com a mobilização de significativo número de 
participantes. Esse público é atraído pela programa-
ção técnica do evento, elaborada especialmente para 
a capacitação de fruticultores e floricultores.

Quero, então, Sr. Presidente, reforçar o convite 
para os Parlamentares prestigiarem a solenidade ofi-
cial de abertura do Frutal Cone Sul, que acontece no 
dia 5 de novembro, em Bento Gonçalves, no Parque 
da FENAVINHO. Durante a solenidade, marcada para 
as 17h, haverá a palestra intitulada Agronegócio Bra-
sileiro: histórico e perspectiva, com o ex-Ministro da 
Agricultura, Alysson Paulinelli. E, às 18h, a abertura 
oficial do evento. 

Dentre as diversas atividades do Frutal, no dia 
6, será realizado um café da manhã, na sede da EM-
BRAPA Uva e Vinho, e reunião da Câmara Setorial da 
Fruticultura Nacional.

Para concluir, solicito à Mesa a divulgação des-
te pronunciamento nos meios de comunicação desta 
Casa legislativa.

Era o que eu tinha a manifestar, Sr. Presidente.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara e ou-
vintes da Rádio Câmara, o Brasil deu um importante 
passo para consolidar a grande rede de integração 
social constituída no Governo Lula, com a aprovação, 
em primeiro turno, da PEC nº 47, de 2003, que coloca 
o direito à alimentação no mesmo patamar de outros 
direitos sociais, como saúde, educação, habitação e 
lazer, e o inclui no conjunto de direitos fundamentais 
garantidos pela Constituição. 

E o Governo Lula vai dar continuidade, além de 
criar novas, às políticas de apoio aos segmentos vulne-
ráveis e também às políticas de combate à miséria.

Compreendo ser do nosso dever assegurar con-
dições sociais, políticas, jurídicas e institucionais para 
revisitar as páginas desse constructo, assumir e re-
conhecer os passivos que se encontram latentes na 
sociedade brasileira à espera de uma caminhada que 
possa dar expressão à dignidade humana e viabilizar 
protagonismo às minorias.

Nesse sentido, destaco a iniciativa do Presiden-
te Lula de criação do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, em 2004. O Ministro Pa-

trus Ananias sempre trabalhou no sentido de incluir a 
alimentação como direito social e tem realizado um 
trabalho excepcional à frente do MDS.

Houve avanços na ampliação do Bolsa Família; 
no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 
na rede de equipamentos públicos de alimentação e 
nutrição (restaurantes populares, cozinhas comuni-
tárias, bancos de alimentos); no Programa Nacional 
de Agricultura Familiar (PRONAF); no Programa de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA); 
nos investimentos em cursos de capacitação de se-
gurança alimentar e nos atendimentos para comuni-
dades e povos tradicionais. E a aprovação da PEC da 
Alimentação vem consolidar essas ações e garantir a 
universalização dos benefícios.

Com o Bolsa Família criou-se no Brasil um ins-
trumento dos mais significativos para a prevenção e 
combate à fome. Pesquisas comprovam que os recur-
sos do Bolsa Família são prioritariamente gastos para 
aquisição de alimentos. O programa tem impacto dire-
to na saúde da população, porque, seus beneficiários 
podem comprar medicamentos e ter uma alimentação 
saudável. Portanto, o programa previne os riscos da 
fome e da desnutrição.

Concordo com as palavras do companheiro Patrus 
Ananias no sentido de que o “Brasil está vencendo uma 
luta histórica contra a fome e a desnutrição” – e isso 
ocorre porque há um conjunto de políticas públicas ins-
taladas no País para o combate à fome. O Ministro tem 
razão ainda quando mostra que as raízes da exclusão 
social e da fome estão encravadas na história social do 
Brasil e também quando chama a atenção para avan-
ços como a Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei 
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional.

Estamos conseguindo acabar com a fome extre-
ma no Brasil. O Governo Lula tem ajudado as famí-
lias a saírem dessa condição. Para isso, o MDS, por 
exemplo, tem um orçamento anual R$33 bilhões, que 
é significativo para os programas de transferência de 
renda, assistência social e segurança alimentar e nu-
tricional.

Diferentemente de muitos países, o Brasil não cor-
tou o orçamento das políticas sociais durante a recente 
crise econômica. Pelo contrário, o Presidente ampliou 
a assistência aos mais pobres. Além de exemplo para 
outros países, o Brasil é visto hoje como um dos mais 
comprometidos com políticas sociais. 

O Brasil já é signatário de vários tratados interna-
cionais que garantem o direito humano à alimentação 
adequada e saudável, como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e do 
documento resultante da Cúpula Mundial de Alimenta-
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ção, de 1996, em que os Chefes de Estado reafirma-
ram o “direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos 
seguros e nutritivos, em consonância com o direito à 
alimentação adequada e com o direito fundamental de 
toda pessoa de estar livre da fome”. 

Agora, com a PEC da Alimentação os brasileiros 
terão a alimentação como direito social de primeira 
linha, constitucional, junto com os demais, como edu-
cação, saúde, lazer. 

A busca incessante da redução das desigualda-
des sociais tem sido o alvo permanente do Governo 
Lula no sentido da gradativa e consolidada inserção 
das pessoas no terreno da cidadania e da dignidade, 
como forma de construir um país melhor e mais justo. 
E a aprovação da Proposta de Emenda Constitucio-
nal da Alimentação será uma vitória da democracia e 
da cidadania

O sucesso das políticas de inclusão econômica 
e social do Governo Federal reforça o sentimento de 
que o Brasil está no rumo certo. Afinal, apenas com 
políticas públicas como as desenvolvidas pelo Gover-
no Lula, por intermédio do MDS e da ação do Ministro 
Patrus Ananias, será possível construirmos um Brasil 
de todos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a população de Perolândia, cidade do 
sudoeste de Goiás, está em festa, com o aniversário 
que se transcorreu dia 7 de outubro.

Quero, nesta oportunidade, cumprimentar o Pre-
feito Paulo Pereira de Lima, a primeira-dama Maria de 
Fátima Rosa Medeiros, o Vice-Prefeito Edivino Vilela 
Santana, todos os Vereadores que integram a Câma-
ra Municipal, os servidores municipais, empresários 
e representantes da sociedade organizada por mais 
essa comemoração em Perolândia.

Nas últimas décadas, o Município de Perolândia 
deu salto de desenvolvimento econômico e melhoria 
dos índices de qualidade de vida de sua população, 
resultado do trabalho realizado por todos os segmen-
tos da sociedade. A produção agrícola e leiteira cres-
ceu de forma extraordinária, o comércio ampliou e 
proporciona meios de melhor qualidade de vida para 
a população.

Nos meados do século XIX, dia 7 de outubro de 
1957, foi a Perolândia o Sr. Geraldo Alves Vilela, que 
era morador na cabeceira do Córrego Batista. Era co-
merciante e capangueiro de diamante. Ele foi convi-
dado pelo Sr. Altino de Carvalho e o Dr. Silvestre de 
Carvalho para medir a área do patrimônio entregue 
sob sua responsabilidade.

Ficou assim o patrimônio nas mãos de um dos 
funcionários. Em 1958, mandou construir sua casa e 
se tornou pioneiro.

No dia 7 de outubro do mesmo ano, ele já passou 
a morar no patrimônio e instalou o seu comércio que 
abastecia os moradores da região.

A principal causa da fundação de Perolândia foi 
a extração de peroba-rosa, que se destinou à cons-
trução de Brasília. E também o minério, a agricultura e 
a pecuária foram um grande passo para povoamento 
desse município, o qual recebeu o nome de Perolândia, 
devido às perobas-rosas extraídas nessa região.

As perobas foram mais fortes, daí o verdadeiro 
nome Perolândia. As primeiras famílias que foram para 
Perolândia: Beraldo, Vilela, Araújo e Pereira.

O distrito foi criado com a denominação de Pe-
rolândia, pela Lei Estadual nº 7.478, de 2 de dezembro 
de 1971, no Município de Jataí.

Em divisão territorial, datada de 1º de janeiro de 
1979, o distrito figura no Município de Jataí. Elevado 
à categoria de município com a denominação de Pe-
rolândia, pela Lei Estadual nº 11.405, de 16 de janeiro 
de 1991, desmembrado de Jataí. 

Assim, após muitos anos de trabalho e sacrifício, 
a população de Perolândia e todo o sudoeste comemo-
ram mais esse aniversário da cidade, hoje em franco 
desenvolvimento, orgulho de todos nós goianos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro-
veito a oportunidade para dizer que Goiânia, Capital 
de Goiás, completou, dia 24 de outubro, 76 anos de 
existência. Cidade orgulho de todos os goianos, foi 
construída graças à visão de futuro do estadista Pedro 
Ludovico Teixeira. Ao longo dos anos, cada Prefeito 
assentou uma pedra ao desenvolvimento da cidade. 
Neste momento, presto homenagens a 2 administra-
dores da cidade: Venerando de Freitas Borges e Iris 
Rezende Machado.

Quem mora ou visita a cidade de Goiânia tem a 
oportunidade de constatar que a Capital goiana é re-
ferência nacional em qualidade de vida. Com seu jeito 
de interior, a cidade enfrenta os desafios e proporcio-
na, cada vez mais, melhores condições de vida para 
a sua população. 

Hoje a cidade é destaque na medicina em diversas 
especialidades médicas. Quinze parques ecológicos 
projetam a cidade na preservação ambiental. Mesmo 
com seus problemas urbanos, não se registram favelas, 
o que configura a redução da desigualdade social.

A ideia da mudança da Capital do Estado sur-
giu da necessidade de localizá-la de acordo com os 
interesses econômicos e sociais de todos os muni-
cípios goianos. A primeira Capital Goiana tinha sido 
escolhida quando a província era aurífera. Posterior-
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mente, ficou demonstrado que a criação do gado e a 
agricultura passaram a ser fatores preponderantes no 
desenvolvimento.

Vagamente abordada até 1930, a ideia mudan-
cista só se firmou no Governo de Pedro Ludovico, que 
tomou a decisão de fazer a transferência para local 
mais apropriado. Em 1932, foi assinado o Decreto nº 
2.737, de 20 de dezembro, nomeando uma comissão 
que, sob a presidência de Dom Emanuel Gomes de 
Oliveira, então Bispo de Goiás, escolhesse o local onde 
seria edificada a nova Capital do Estado. 

Designado o dia 27 de maio de 1933 para início 
dos trabalhos de preparo do terreno, a 24 de outubro do 
mesmo ano, houve o lançamento da pedra fundamental 
no local onde está o Palácio das Esmeraldas.

O Batismo Cultural só ocorreu a 5 de julho de 
1942, em solenidade oficial realizada no recinto do Cine 
Teatro Goiânia, com a presença de representantes do 
Presidente da República, Governadores dos Estados 
e dos Ministros, além de outras autoridades e de ca-
ravanas de todos os municípios goianos.

Elevado à categoria de município com a deno-
minação de Goiânia, pelo Decreto Estadual nº 327, 
de 2 de agosto de 1935, desmembrado dos extintos 
Municípios de Campinas e Hidrolândia e parte dos Mu-
nicípios de Anápolis, Bela Vista de Goiás e Trindade. 
A cidade de Goiânia ficou localizada em território do 
antigo Município de Campinas.

Foi o Art Déco que inspirou os primeiros pré-
dios de Goiânia, nova Capital do Estado de Goiás, 
projetada em 1935, por Artílo Correia Lima. O acervo 
arquitetônico de Goiânia é considerado um dos mais 
significativos do País. Construído nas décadas de 40 
e 50, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN pela Portaria nº 507, em 
18 de novembro de 2003. 

Estão incluídos 22 prédios e monumentos públi-
cos, o centro original de Goiânia e o núcleo pioneiro 
de Campinas (localidade que deu origem à Capital de 
Goiânia).

Localizado na Praça Cívica, o Coreto faz parte da 
história da construção de Goiânia, servindo de palco 
para manifestações artísticas, culturais e políticas. Foi 
inaugurado, oficialmente, por ocasião do Batismo Cul-
tural da cidade, em 5 de julho de 1942, em um cartão 
postal da cidade.

Goiânia é, portanto, uma cidade que se projeta e 
abre espaços para novas gerações, sem perder suas 
características originais. É a cidade onde todos gos-
tariam de residir, principalmente pelo seu povo hospi-
taleiro e cordial.

Muito obrigado.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, queremos expressar hoje nesta tribu-
na nossos votos de congratulações ao reverendo Osni 
Ferreira, que está completando 25 anos como pastor 
titular da Igreja Presbiteriana de Londrina, período em 
que realizou uma obra religiosa e social de grande im-
pacto e importância para aquela comunidade. 

Nascido em Centenário do Sul, no Paraná, em 
dia 10 de fevereiro de 1952, Ferreira formou-se, em 
1975, bacharel em Teologia no Seminário Teológico 
do Sul em Campinas, São Paulo. 

Também fez cursos de pós-graduação na Ingla-
terra e doutorado nos Estados Unidos. 

Pastoreou a Igreja Presbiteriana Ebenézer, de 
São Paulo, e a Christ the King Presbyterian Church, 
em Cambridge, nos USA. Há 25 anos é pastor titular 
da Igreja Presbiteriana Central de Londrina.

É Chanceler da UNIFIL, professor de Teologia 
Urbana; Diretor do Centro Brasileiro de Plantação de 
Igrejas, afiliado à Redeemer Presbyterian Church, em 
Nova Iorque.

Também foi fundador e Vice-Presidente do Minis-
tério Evangélico Pró-Vida (MEPROVI), Vice-Presiden-
te do Presbitério de Londrina e Presidente do Plano 
Missionário Corporativo (PMC), eleito pelo Supremo 
Concílio da IPB.

Como representante da comunidade evangélica 
do Paraná e amigo pessoal do Pastor Ferreira, tive 
a satisfação de acompanhar sua trajetória ao longo 
destes 25 anos e atestar sua liderança e a confiança 
que ele conquistou junto a todos aqueles que tiveram 
a oportunidade de partilhar de seu ministério. 

Por isso, não poderíamos deixar de expressar 
nossas congratulações e cumprimentar o Pastor Osni 
Ferreira, bem como todos os fiéis de sua congrega-
ção que neste momento comemoram essa data com a 
certeza de que ainda poderão contar, por muito tempo, 
com a palavra de conforto e a orientação segura des-
se grande homem e líder cristão de sua comunidade. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados: foi com grande satisfação que 
recebemos, na semana passada, a confirmação da 
informação de que o Relator da Comissão Especial 
do Fundo Social do Pré-Sal, Deputado Federal Anto-
nio Palocci, do PT de São Paulo, acatou parcialmente 
emenda de nossa autoria que inclui a saúde pública 
entre os setores que serão beneficiados com recursos 
do fundo, formado a partir da exploração das novas 
reservas de petróleo do País. 

Ao todo, foram analisadas 301 emendas apre-
sentadas aos projetos originais.
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De acordo com o texto do Relator, entre as emen-
das acatadas está a de nº 62, que propomos, prevendo 
a destinação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal 
para a saúde, em especial para santas casas e hos-
pitais filantrópicos que atendem ao SUS. 

Na justificativa da emenda, lembramos que es-
ses hospitais são responsáveis por cerca de 50% do 
atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saú-
de (SUS). 

Trata-se de uma grande e histórica vitória para 
a saúde pública do Brasil que esperamos seja agora 
ratificada pelo Plenário desta Casa, bem como pelo 
Senado Federal.

Para corroborar sua importância, basta lembrar 
que o Brasil é hoje a oitava economia mundial e deve 
chegar à quinta posição entre os países mais ricos do 
mundo. Mesmo assim, no ranking do Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH), nosso País ocupa apenas 
a 75ª posição, justamente por problemas na área da 
saúde, como baixa expectativa de vida e alta taxa de 
mortalidade infantil. 

Só seremos uma nação efetivamente integrada 
ao mundo desenvolvido quando pudermos oferecer, a 
todos os brasileiros, um tratamento digno em saúde. E 
isso só acontecerá quando houver recursos suficien-
tes para isso.

O investimento em saúde no Brasil é de pouco 
mais de 7% do PIB (Produto Interno Bruto), muito abai-
xo dos países desenvolvidos. 

O projeto de lei original do Fundo Social do Pré-
Sal enviado pelo Executivo a esta Casa prevê que os 
recursos do Fundo serão destinados ao combate à 
pobreza, à educação, à cultura, à ciência e tecnologia 
e ao desenvolvimento social. A estas áreas o Relator 
acrescentou, além da saúde, desenvolvimento regional 
e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Os percentuais para a distribuição dos recursos serão 
definidos quando da elaboração do Plano Plurianual. 

Por isso, é importante que aqueles que lutam pela 
saúde pública fiquem atentos para garantir a destina-
ção de percentuais condizentes com as necessidades 
do País e de nossa população. 

Temos a convicção de que essa medida será fun-
damental para permitir que, no futuro, a saúde pública 
brasileira possa equiparar-se a dos países desenvol-
vidos, oferecendo à nossa população atendimento e 
tratamento digno, cumprindo, assim, o mandamento 
constitucional de garantir a todos acesso à serviços 
de saúde de qualidade. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil, no Jornal da Câmara e em todos os meios 
de comunicação desta Casa.

O SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/
PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje uso esta tribuna 
para tratar de um assunto de interesse de todo o povo 
brasileiro. Falo da Copa do Mundo de 2014. O Brasil, 
reconhecido mundialmente como o país do futebol e 
berço de grandes craques, receberá, daqui a 4 anos, 
um dos eventos esportivos mais importantes do pla-
neta. Além da alegria para a população brasileira, a 
Copa também trará desenvolvimento ao nosso País. 
As previsões são otimistas. Só para o setor de turismo 
é esperado um aumento de 20% no fluxo entre 2009 e 
2014. O Ministério do Planejamento estima que a gera-
ção de renda possa alcançar 65 bilhões de reais.

Mas para sediar o mundial, o Brasil terá que aten-
der todas as exigências da FIFA. Serão necessários 
investimentos em infraestrutura, aeroportos, sistemas 
de telecomunicações e construção de estádios, que 
correrão por conta do Estado, ou seja, todos os inves-
timentos serão bancados com dinheiro público. 

A FIFA exige que todos os estádios onde as par-
tidas serão disputadas apresentem as mesmas condi-
ções de conforto e segurança de países desenvolvidos. 
Todos os assentos, por exemplo, terão de ser nume-
rados e é preciso haver hospitais e estacionamentos 
nas imediações. Além disso, será preciso preparar as 
cidades e a população para receber o evento. 

Sediar uma Copa significa hospedar 32 equipes 
e suas comitivas durante 1 mês e criar estrutura para 
a realização de 64 partidas, que serão transmitidas 
globalmente. De acordo com o Ministério do Planeja-
mento, as obras já estão sendo priorizadas e incluídas 
no Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. 

É preciso lembrar também que esses investi-
mentos para a Copa vão beneficiar as cidades mesmo 
depois do mundial. As benfeitorias e obras de infraes-
trutura irão trazer mais conforto e qualidade de vida 
para a população. Doze cidades brasileiras foram se-
lecionadas como sedes para receber o mundial. Entre 
elas está Cuiabá, Capital de Mato Grosso, Estado que 
represento. Nós da bancada mato-grossense, sabendo 
da importância desse evento, já realizamos diversas 
reuniões para discutir o assunto.

Sr. Presidente, o mundial é a oportunidade de o 
País dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização como também for-
ça econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o País em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a partir 
de um futuro próximo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero expressar o meu comprometimento 
com projetos que envolvem as questões ambientais, 
principalmente com aqueles que demonstram a res-
ponsabilidade do Brasil para com o tema. Durante a 
semana, pude votar favoravelmente, na Comissão de 
Relações Exteriores, ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria do nobre Deputado do PSDB, Antonio Carlos 
Mendes Thame, que visa regulamentar as obrigações 
brasileiras para a redução de emissões de gases de 
efeito estufa, por meio da apresentação de projetos, 
planos e metas até o ano de 2020. 

Ao assumir tal compromisso com o planeta, o 
Brasil verdadeiramente demonstrará seu engajamento 
com as políticas ambientalistas e sua preocupação com 
as futuras gerações, nosso maior patrimônio. O Brasil é 
um dos países que detêm as maiores biodiversidades 
do planeta. Sessenta e um por cento do bioma da Ama-
zônia encontra-se em território brasileiro. E o mínimo 
que pode ser feito, em um país que abriga boa parte do 
“pulmão do mundo”, é oficializar o compromisso com 
a redução das emissões de gás carbono decorrentes 
da supressão de áreas de florestas nativas.

Às vésperas do grande acontecimento ambien-
tal, a Conferência Mundial do Clima em Copenhague, 
o Brasil, comprometido com o destino socioambiental 
do nosso planeta, será visto como um país de políti-será visto como um país de políti-
ca forte e responsável nas questões de salvaguarda 
ambiental. 

Pela atenção, muito obrigado. 
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, tenho-me dedicado, em vários 
pronunciamentos nesta tribuna, ao tratamento de uma 
questão que se torna, a cada dia, mais preocupante 
para os brasileiros, em especial para as populações 
das médias e grandes cidades: o aumento expressivo 
e constante da violência e da ocorrência de crimes 
contra a pessoa e contra o patrimônio.

De fato, nos últimos meses, aumentou conside-
ravelmente o sentimento de insegurança que permeia 
as principais comunidades urbanas brasileiras em fun-
ção de várias causas, algumas delas relacionadas a 
determinados dispositivos bastante condescendentes 
da Lei Penal e da Lei de Execução Penal. 

Isso me levou a apresentar, há poucos dias, pro-
jeto de lei visando evitar a progressão de penas e, por 
efeito, a liberação de presos após o cumprimento de 
reduzido tempo de reclusão.

Sr. Presidente, é preciso fazer o devido reconhe-
cimento a instituições que estão à frente da espinho-
sa missão de combater o crime, sobremodo nos dias 

atuais, em que organizações criminosas demonstram 
enorme capacidade de aparelhamento de armas até 
mesmo com características de armamento bélico e 
não raro bem superiores às das corporações públicas 
militares. Tal situação de verdadeira desvantagem leva 
maior ousadia aos criminosos, com imposição de terror 
à população e maiores riscos de atentados e morte de 
policiais civis e militares obstinados em seu trabalho 
de proteção à sociedade.

A atuação verdadeiramente heroica de integran-
tes das corporações de combate ao crime e à violência 
pode ser exemplificada, de maneira significativa, pelo 
trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de Pernam-
buco, cujo desempenho tem mostrado aumento im-
portante na presença dos seus quadros nas ruas do 
Recife e de outras cidades, com o objetivo de diminuir 
a incidência das diversas práticas de crimes.

São animadores os resultados em determina-
das categorias de delitos, embora seus níveis ainda 
se mantenham elevados, porque se trata de um qua-
dro que atingiu patamares de extrema gravidade, não 
somente em Pernambuco, como também na maioria 
dos Estados brasileiros.

Tomo, como exemplo, o número de homicídios 
verificados no meu Estado, em declínio desde 2006, 
quando foram registrados 4.637 casos, sendo 4.592 
em 2007, 4.523 em 2008 e 3.027 de janeiro a setem-
bro de 2009.

É importante enfatizar que as ocorrências nos 9 
meses deste ano apresentam gradual diminuição, con-
forme se pode observar na seguinte estatística desses 
crimes: janeiro, 378; fevereiro, 357; maio, 352; agosto, 
307; e setembro, 269. São números bem menores, 
comparativamente aos meses de 2006, 2007 e 2008. 

A incidência de furtos e roubos de veículos na 
Região Metropolitana do Recife também apresenta 
constante diminuição no mesmo período, desde 2006, 
com 7.811 casos, para 3.767 nos 3 trimestres encer-
rados de 2009. 

Outra estatística alentadora refere-se ao número 
de assaltos a ônibus, também na Região Metropolitana 
do Recife, que declinou de 1.812 a 627 entre o ano de 
2006 e janeiro a setembro de 2009.

Vale repetir que são números ainda bastante 
elevados, mas importa considerar que eles mostram 
decréscimo em função de maior produtividade na atu-
ação dos efetivos da Polícia Militar, consubstanciada 
no crescimento dos procedimentos de flagrantes, da 
quantidade de carros recuperados, do número de armas 
e drogas apreendidas, enfim, de um trabalho coorde-
nado a partir do serviço de inteligência da corporação, 
sob o comando centrado em princípios modernos de 
investigação e abordagem.
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A Polícia Militar de Pernambuco tem sua história 
remontada em Decreto Imperial de 11 de junho de 1825 
e, ao longo dos seus mais de 180 anos de existência, 
registra fatos e serviços por demais relevantes, que 
merecem ser devidamente referenciados.

Hoje, graças à determinação do Governador 
Eduardo Campos de atribuir prioridade à área da segu-
rança pública, a Polícia Militar de Pernambuco possui 
em seus quadros 19.802 policiais militares, 15,45% 
mais do que o efetivo existente em janeiro de 2007, 
de 17.151 PMs. À época, havia 2.061 viaturas, número 
que cresceu 38,5%, considerando-se o existente em 
setembro de 2009, 2.855 viaturas.

São esses fatores determinantes dos resulta-
dos auspiciosos há pouco mencionados que também 
decorrem, em muito, do trabalho de aprimoramento e 
modernização das atividades desempenhadas pela ins-
tituição, com efetiva integração dos seus quadros aos 
diversos comandos de policiamento da Capital, da área 
metropolitana e das diversas regiões do Estado. 

Há uma forte preocupação no Alto Comando da 
Polícia Militar em realmente integrar os seus efetivos, 
seja das Unidades de Policiamento do Recife, da área 
metropolitana, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão 
e, ainda, do Policiamento Especializado, mediante a 
plena conscientização pela busca dos objetivos maio-
res da corporação, isto é, proporcionar a necessária 
segurança pública ao povo pernambucano.

Por tudo isso, Sr. Presidente, cumprimento todos 
os bravos integrantes da Polícia Militar de Pernambu-
co, desde seus oficiais e comandantes, que realizam o 
importante trabalho de coordenação e chefia das ope-
rações, àqueles de patentes iniciais na carreira militar, 
soldados, cabos, sargentos e tenentes responsáveis 
diretos pelo enfrentamento cotidiano ao crime e à vio-
lência, expondo-se a riscos iminentes em defesa do 
cidadão e da nossa sociedade.

Trata-se de justo reconhecimento aos extraordi-
nários serviços prestados pela histórica Polícia Militar 
do meu Estado, em período de grande preocupação da 
sociedade com a segurança pública em nosso País. 

Muito obrigado.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero destacar hoje um importante livro que 
fala sobre um tema que, para nós, é uma verdadeira 
bandeira, um dos objetivos do nosso mandato. A obra 
é Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Con-
temporâneo, de Jaqueline Moll e colaboradores. 

O livro aborda os desafios, as tensões e as pos-
sibilidades da educação profissional e tecnológica e 
aponta para uma relação fecunda entre Estado e so-
ciedade.

A obra apresenta campos de debate tais como 
a educação básica e a educação profissional e tecno-
lógica (EPT), as novas institucionalidades e os novos 
perfis de formação. 

O livro nasceu da aproximação de diferentes ato-
res da educação profissional e tecnológica brasileira 
entre 2005 e 2007. 

Estamos certos da importância da obra para os 
estudantes das universidades tecnológicas e também 
para os professores. O livro mostra aspectos da histó-
ria das escolas técnicas vinculadas às universidades 
federais, das suas áreas de atuação e das tensões 
postas no contexto da constituição de novas institucio-
nalidades na rede federal de EPT.

Na conclusão, os autores apontam relações en-
tre a construção de uma política nacional de educa-
ção profissional e os sistemas estaduais de ensino, 
discorrendo acerca da constituição do fórum, de sua 
articulação nacional e de seus desafios. 

As diferentes contribuições que compõem esse 
livro dialogam com a contemporaneidade da EPT em 
nosso País e expressam a vitalidade de um campo que 
seguramente se expandirá nos próximos anos, reve-
lando novas possibilidades para inserção educacional 
e social de milhares de pessoas. 

Concluímos que cada vez mais a sociedade vem-
se conscientizando da importância do ensino técnico, 
num país carente de mão de obra qualificada. Já po-
demos acompanhar matérias em jornais exaltando as 
escolas técnicas e com frequência os programas de 
televisão também fazem reportagens sobre o ensino 
técnico. Por isso, estamos certos de que as escolas 
técnicas vão mudar radicalmente o futuro dos nossos 
jovens. 

Quero parabenizar Jaqueline Moll, Diretora de 
Educação Integral e Cidadania da Secretaria de Edu-
cação, pelo seu belo trabalho, que trará uma enorme 
contribuição para a educação tecnológica e, conse-
quentemente, para o desenvolvimento do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
ocupamos esta tribuna para ressaltar o bom desem-
penho do nosso turismo. Os idosos nunca viajaram 
tanto. Do início do ano até agora, foram vendidos 145 
mil pacotes para pessoas com mais de 60 anos – um 
recorde. Bom para os turistas e também para a econo-
mia. Só as operadoras cadastradas pelo Ministério do 
Turismo movimentam mais de 130 milhões de reais por 
ano para programar estas viagens especialmente para 
idosos. O Nordeste é o roteiro mais procurado. 

Os americanos do norte e europeus já descobri-
ram a força desse grupo no turismo e cada vez mais 
buscam atrações para esse atraente cliente. O Minis-
tério do Turismo tem o programa Viaja Mais Melhor 
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Idade, que facilita e estimula brasileiros acima de 60 
anos a viajar pelo País na baixa ocupação. Pacotes 
especiais e descontos exclusivos em meios de hos-
pedagem fazem parte do programa. 

Além de promover a inclusão social dos idosos, 
o Viaja Mais Melhor Idade fortalece o turismo interno 
e gera benefícios por todo o País. Os Pacotes do Viaja 
Mais são montados exclusivamente para a melhor idade. 
Isso ocorre graças à organização de pacotes customi-
zados para a melhor idade e descontos especiais em 
meios de hospedagens, o que representa também um 
importante vetor de expansão do turismo interno. 

Depois de um ano e meio desde seu lançamen-
to, o Viaja Mais Melhor Idade Hospedagem já possui 
2.040 meios de hospedagem cadastrados e 15 mil 
intenções de reservas. Os números mostram que o 
programa é um sucesso. Em sua segunda temporada, 
o objetivo agora é estimular a participação dos idosos 
e fazer com que os hotéis cada vez mais se adequem 
para receber esse público. 

Mais uma vez, o Ministro Luiz Barreto e a sua 
equipe estão de parabéns. E que cada vez mais o 
programa Viaja Mais Melhor Idade proporcione mais 
viagens para nossos idosos.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a cidade de São João do Cariri, localizada 
no semiárido paraibano, realizou, no período de 22 a 
25 de outubro, o Encontro dos Povos do Cariri – De-
senvolvimento e Sustentabilidade.

De caráter regional, essa foi a primeira edição do 
evento, que se repetirá bianualmente. E, sob a coor-
denação geral do SEBRAE, foi realizado por intermé-
dio de um conjunto de atividades de caráter cultural, 
econômico, educacional, turístico, social, ambiental e 
promocional, com vistas à promoção do espírito de 
cooperação, integração, inovação e empreendedoris-
mo da região, como contribuição para promoção do 
desenvolvimento sustentável do Cariri paraibano.

O objetivo geral do Encontro dos Povos do Cariri 
foi o de apresentar alternativas de promoção do de-
senvolvimento cultural, econômico, social, institucional 
e ambiental dos povos do Cariri, pelos caminhos da 
cooperação, inovação e do empreendedorismo.

Os objetivos específicos, que, segundo a organi-
zação do evento, também foram satisfeitos, eram: de-
monstrar e promover o potencial cultural, econômico, 
social e natural dos povos da região do Cariri; promover 
a integração de todos os Municípios da região; estimu-
lar a base produtiva e os negócios regionais; promover 
e valorizar as manifestações culturais e sociais que se 
reproduzem no Cariri; promover e consolidar a parti-
cipação como um diferencial que sirva para alavancar 

ações e benefícios para a região; elevar a autoestima 
dos povos do Cariri, contribuindo para a consolidação 
da identidade regional e da marca Cariri; promover o 
respeito à diversidade de expressões culturais, mani-
festações religiosas, místicas, ideológicas, econômicas, 
sexuais, raciais e esportivas, reconhecendo o seu va-
lor no nível local e integrar academias, Poder Público, 
setor produtivo e sociedade civil na discussão e ação 
em torno da sustentabilidade da região.

Durante 4 dias, foi desenvolvida a vasta progra-
mação do Encontro de Povos do Cariri, na qual his-
tória, política, cultura e artes se misturaram. Entre os 
itens dessa programação, destaco: a exposição e feira 
dos municípios – artesanato, produtos agroecológi-
cos, gastronomia, produtos agropecuários, imagens 
fotográficas e de vídeos; o salão de artes plásticas; os 
shows musicais com artistas da terra; o encontro de 
violeiros, aboiadores e cordelistas; a mostra de teatro; 
a mostra de dança; a mostra de cinema; a mostra de 
corais; a mostra de literatura; o encontro de esportes 
de aventura; o festival gastronômico; a mostra de plan-
tas medicinais e produtos fitoterápicos; o encontro de 
rezadeiras e crenças populares, e a conferência sobre 
sustentabiilidade da região.

Além disso, foi realizado também o encontro de 
Prefeitos; o encontro de Vereadores; o encontro das 
Primeiras-Damas; o encontro de Secretários Munici-
pais de Turismo e Cultura; o encontro de Secretários 
Municipais de Educação; o encontro dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais do Cariri; o encontro de bandas 
e fanfarras; torneio de futsal; o encontro universitário, 
intitulado A Universidade e o Cariri, e a Feira de Agro-
negócios de Monteiro.

O evento reuniu representantes de todas as ci-
dades do Cariri paraibano -políticos, Secretários de 
Estado, Prefeitos e lideranças da região – e público 
em geral. Os participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer a rica cultura, as oportunidades de negócios 
e as potencialidades da região. 

Realizado por meio de ação compartilhada entre 
o SEBRAE-PB, a Universidade Estadual da Paraíba, 
a Universidade Federal da Paraíba, a Associação dos 
Municípios do Cariri Paraibano – AMCAP, Prefeituras 
do Cariri, Prefeitura de Monteiro, Fórum de Cultura e 
Turismo do Cariri e Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura – FETAG, com o apoio do Governo Fede-
ral, do Governo Estadual, do Banco do Nordeste e do 
Banco do Brasil, o Encontro dos Povos do Cariri foi um 
sucesso: contou com a participação de mais de 20 mil 
pessoas e já despertou o interesse de outras cidades 
para sediá-lo em 2011.

O Encontro dos Povos do Cariri tornou-se um es-
paço referencial de debates, reflexões, exposições e 
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deliberações em torno do desenvolvimento sustentável 
da região; um espaço de capacitação, exercício de pro-
tagonismo, inovação e empreendedorismo, contribuindo 
para a elevação do capital social do território; um es-
paço de planejamento e fomento de políticas públicas; 
um espaço de oportunidades de negócios diversos e, 
acima de tudo, um espaço referencial de valorização 
dos saberes e fazeres dos povos do Cariri, contribuin-
do para elevação de autoestima de todos.

Com alegria, participei da realização evento e 
pude ver que são ações como essa, que mobilizam 
toda uma região, que une os Poderes Públicos e a so-
ciedade civil organizada, que transformam e mudam a 
realidade de nossa região do semiárido. 

Quero, então, nobres colegas, parabenizar todos 
os que organizaram tão importante evento em meu Es-
tado, em especial o SEBRAE-PB, na pessoa do seu 
Presidente, Júlio Rafael. 

Que outros eventos desse nível sejam realizados 
sempre, pois eles servem para que todos conheçam 
as riquezas históricas, econômicas e culturais e tam-
bém os graves problemas da região do Cariri paraiba-
no, bem como para o reconhecimento da capacidade 
e da força desse povo que não se deixa abater e se 
reinventa para combater as adversidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero deixar registrada a minha visita, no dia de hoje, 
à EMBRAPA Hortaliças, em razão do lançamento da 
cenoura Planalto, dentro do programa de melhoramen-
to que a empresa vem desenvolvendo para o produtor 
brasileiro e consumidores em geral.

A cenoura Planalto representa tecnologia para o 
produtor e saúde para o consumidor.

Lançada hoje e seguindo a mesma linha de ba-
tismo das cenouras anteriormente lançadas pela EM-
BRAPA Hortaliças, como Brasília – que hoje responde 
por 70% do mercado de cenoura no Brasil -, Alvora-
da e Esplanada, a nova cultivar recebeu o nome de 
Planalto.

A cenoura Planalto traz uma série de vantagens 
para o produtor: resistência às principais doenças, 
maior produtividade e maior teor de pró-vitamina A, 
vitamina essencial à saúde humana e diretamente 
relacionada à prevenção de várias doenças, como a 
cegueira infantil noturna.

A nova cultivar da EMBRAPA Hortaliças foi tes-
tada e aprovada nas principais regiões produtoras de 
hortaliças no Brasil, principalmente no sertão nordes-
tino, nas regiões de Irecê e Lapão, na Bahia. 

Por não apresentar ombro verde, a Planalto pode-
rá ser produzida na região Nordeste e comercializada 

no Centro-Sul do País, abrindo mais uma oportunidade 
de mercado para o produtor nordestino, gerando renda 
e emprego na região. Além disso, a nova cultivar vai 
muito bem em cultivo orgânico, o que significa mais 
uma possibilidade de geração de renda e emprego 
para o agricultor familiar.

A cenoura Planalto, portanto, é uma contribuição 
da EMBRAPA Hortaliças para o desenvolvimento sus-
tentável do agronegócio brasileiro.

O outro registro que faço, Sr. Presidente, é relati-
vo à Carta de Porto Velho/2009, fruto do VII Seminário 
Internacional de Sustentabilidade, realizado naquela 
Capital no final de outubro e que solicito a V.Exa. seja 
publicada nos Anais desta Casa.

Muito obrigado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Carta de Porto Velho/2009

Declaração Final do VII Seminário In-
ternacional de Sustentabilidade.

Reunidos em Porto Velho, Rondônia, nos dias 26 
e 27 de outubro de 2009, no VII Seminário Internacional 
de Sustentabilidade, nos reportamos aos nossos irmãos 
e irmãs congregados em Copenhague, na Dinamarca, 
com a responsabilidade de adotar importantes e inadi-
áveis decisões que dizem respeito à sustentabilidade 
ambiental do planeta, na COP-15 – Conferência de 
Mudanças Climáticas, promovida pela Organização 
das Nações Unidas.

Certamente que as decisões a serem adotadas 
terão reflexos diretos sobre o futuro da humanidade, 
em especial sobre a Amazônia e seus povos indígenas, 
afrodescendentes, comunidades ribeirinhas, produtores 
do campo e habitantes da floresta em geral, investidores 
da indústria, do comércio e de serviços, trabalhadores 
e trabalhadoras das cidades e todos os segmentos da 
região que lutam por justiça social, qualidade de vida 
e desenvolvimento sustentável.

Por esta razão, comparecemos a este encontro 
com o objetivo de compartilhar experiências sobre 
modelos de gestão ambiental, elaboração de projetos 
ambientalmente sustentáveis, execução de obras com 
respeito ao meio ambiente e à comunidade em seu 
entorno, adoção de políticas públicas que promovam 
a consciência ecológica e a responsabilidade social; 
trocar informações sobre a conjuntura social, econômica 
e política da região, buscar pontos de identidade entre 
os movimentos sociais e os investimentos públicos e 
privados na Amazônia, para a elaboração de agendas 
comuns de mobilização e de projetos alternativos aos 
modelos de desenvolvimento capitalistas que, histori-
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camente, impactaram negativamente o meio ambiente 
e as comunidades da região.

Das palestras, debates, exposições e discussões, 
emergiram fortes sinais de esperança que, segura-
mente, dependerão do acerto das decisões a serem 
adotadas na COP-15, e do consequente comprome-
timento das nações nela representadas, com a ado-
ção das medidas recomendadas, de forma prioritária 
e inadiável. 

Desta forma, elencamos, a seguir, a título de 
contribuição, os pontos convergentes do VII Seminário 
Internacional de Sustentabilidade, com base nas ex-
periências de mobilização e organização popular, do 
envolvimento das comunidades em políticas públicas 
inovadoras promovidas por governos comprometidos 
com os interesses regionais, de novas formas de apro-
veitamento das potencialidades locais, de organização 
dos espaços, de modelos de desenvolvimento, e de 
promoção da economia e das comunidades locais:

1º – Pleitear ante o Governo Federal, a 
alocação de recursos provenientes da explo-
ração dos megacampos de petróleo encon-
trados na camada pré-sal do litoral brasileiro, 
para o financiamento de projetos de preser-
vação florestal e desenvolvimento sustentável 
na Amazônia;

2º – Intensificar os esforços públicos e 
privados para a redução dos gases de efeito 
estufa, em duas frentes principais:

A – Com a substituição das fontes de 
energia poluentes, como as usinas termelé-
tricas, e a implantação de uma matriz ener-
gética limpa e sustentável, como as usinas 
do madeira;

B – Com a diminuição do desmatamen-
to para expansão agropecuária e a extração 
de madeira sem manejo e sustentabilidade, 
tendo em vista o conjunto de externalidades 
negativas geradas pelo modelo atual.

3º – Mobilizar a classe política nacional 
para uma revisão geral da legislação ambiental 
brasileira, levando em conta as peculiaridades 
regionais, visando à correção de distorções; e 
para a formulação de um modelo legislativo que 
contemple a aprovação de leis que respeitem 
a dimensão continental do país, observando 
a singularidade histórica, geográfica e cultural 
de cada uma de suas regiões;

4º – Defender a adoção de um Código 
Florestal exclusivo para a Amazônia, que leve 
em conta as características e peculiaridades 
da região;

5º – Adotar a Educação Ambiental como 
disciplina obrigatória desde o ensino funda-
mental até os cursos de pós- graduação, des-
pertando no estudante a consciência de sua 
responsabilidade social e ambiental planetá-
ria; e criando as bases de um esforço coletivo 
para desenvolver, nutrir e melhorar os modelos 
sustentáveis de desenvolvimento econômico, 
social e cultural;

6º – Fomentar o turismo regional, com 
destaque para o ecoturismo, o turismo de aven-
tura e o turismo de negócios, através da capa-
citação profissional, financiamento de projetos 
e construção de portos, aeroportos e toda a 
infra estrutura que deem suporte ao crescen-
te fluxo de turistas interessados em conhecer 
a Amazônia;

7º – Incluir o enfoque agroecológico em 
todas as políticas públicas regionais, espe-
cialmente as voltadas para o crédito agrícola 
e extensão rural destinados à agricultura fa-
miliar; e a ampliação de iniciativas voltadas ao 
fortalecimento da agricultura familiar;

8º – Ratificar, apoiar e referendar as con-
clusões da Carta do Litoral Norte de São Paulo, 
assinada pelos participantes do Seminário de 
Sustentabilidade do Pré-Sal, realizado no dia 
12 de maio de 2009;

9º – Por fim, dedicar esse seminário ao 
início de uma mobilização de todos os setores 
da sociedade rondoniense, visando fazer de 
Porto Velho, a Capital da Sustentabilidade, da 
Justiça Climática e do Ecoturismo, conscientes 
de que a transformação deste ideal em realida-
de vai depender do pensamento de cada um 
dos seus habitantes e da adoção de pautas, 
normas e regras jurídicas, econômicas, admi-
nistrativas e técnicas, capazes de encaminhá-
las ao objetivo almejado.

Porto Velho, 27 de outubro de 2009.
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados e prezados cidadãos do Brasil, hoje eu preciso 
destacar, nesta tribuna, um assunto que a imprensa 
noticiou. Não é um bom fato, não é boa notícia para 
nós, é mais uma dessas coisas que precisam perder 
espaço na vida dos brasileiros.

Uma pesquisa divulgada pelo DIEESE mostrou 
que o valor da cesta básica subiu, em setembro, em 
10 das 17 capitais, onde é feita a apuração do Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos. No meu Estado, a queda mais expressiva 
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foi observada em Goiânia, que apresentou o segundo 
menor valor.

A pesquisa mostrou que o açúcar foi o produto 
com maior reajuste, seguido da batata e do tomate. 
Já entre os que ficaram mais baratos estão o leite, o 
feijão e o arroz.

Meus amigos, o dado mais interessante do DIE-
ESE foi, que num país onde o salário mínimo é de 465 
reais, um trabalhador precisaria de uma renda mínima 
de 2.065,47 reais para arcar com as despesas da fa-
mília. Isso precisa ser revisto, pois, neste caso, muitos 
estão passando dificuldades. Segundo a pesquisa, para 
conseguir comprar os produtos da cesta básica, o tra-
balhador que ganha o salário mínimo tem que cumprir 
uma jornada de 96 horas e 23 minutos. 

Se o projeto de reforma tributária, do qual sou 
Relator, for implementada, a população poderá com-
prar mais, pois os produtos poderão sofrer redução e 
a folha de pagamento, para os empregadores, será 
desonerada, fazendo, assim, com que ele possa em-
pregar mais pessoas ou aumentar os salários dos 
seus funcionários.

Fora isso, senhoras e senhores, na reforma tribu-
tária pela qual tenho lutado, o trabalhador que ganha 
até 1 mil colocará mais 200 reais no bolso. Isso se 
traduz em mais consumo, melhor qualidade de vida e 
mais tranquilidade para o dia a dia.

É disso que o brasileiro precisa e quer. 
Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 

Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PV 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
José Airton Cirilo PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
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Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rita Camata PSDB 
Total de Espírito Santo: 4
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 

Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 28

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 14
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SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
José Carlos Vieira PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul :16

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 235 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 351-B, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 351-B, de 
2009, que altera o art. 100 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
instituindo regime especial de pagamen-
to de precatórios pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta, com 
emendas, das de nºs 329/09, 527/06, 572/06, 
588/06, 67/07, 69/07, 153/07, 243/08, 116/03, 

250/04, 290/04, 467/05 e 395/09, apensadas, 
e pela inadmissibilidade da de nº 366/09, 
apensada (Relator: Dep. Eduardo Cunha); 
e da Comissão Especial, pela admissibili-
dade das emendas de nºs 01, 04, 05, 07 a 
14 e, no mérito, pela aprovação desta e das 
de nºs 250/04, 588/06 e 395/09, pela apro-
vação parcial das de nºs 116/03, 290/04, 
572/06, 67/07, 69/07 e 153/07, apensadas, e 
pela aprovação das emendas de nºs 04, 05, 
07, 09, 11, 12 e 13, com substitutivo, pela 
inadmissibilidade das emendas de nºs 02, 
03 e 06, pela rejeição das de nºs 467/05, 
527/06, 243/08 e 329/09, apensadas, e das 
emendas de nºs 1, 8, 10 e 14 (Relator: Dep. 
Eduardo Cunha). Tendo apensadas as PECs 
de nºs 116/03, 250/04, 290/04, 467/05, 395/09, 
527/06, 572/06, 588/06, 67/07, 69/07, 153/07, 
243/08 e 329/09.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos. Vamos começar a discussão. Há um 
requerimento sobre a mesa, mas até alcançarmos o 
quorum necessário, vamos iniciar a discussão.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-
do Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
mudarmos o assunto para essa importante emenda 
constitucional, gostaria de fazer justiça. 

A Medida Provisória nº 466, cujo Relator é o De-
putado João Carlos Bacelar, antes de ir ao Senado 
Federal, trancou a pauta por 3 semanas neste plená-
rio. Também, naquela oportunidade, o Deputado pediu 
prazo, por ser ela uma medida muito complexa – trata 
do setor elétrico, tem muitos interesses, muitas de-
mandas. Apenas para que não fique parecendo que, 
naquele momento, a Oposição comemorava a demora 
do Relator João Carlos Bacelar em apresentar o seu 
relatório. Ficamos 3 semanas com a pauta trancada, 
e a Oposição elogiando o Relator. Neste momento, o 
Deputado pede prazo, e a Oposição diz que S.Exa. 
está fazendo jogo. Não é verdade. A medida é com-
plexa, vieram muitas emendas do Senado Federal e 
é justa a solicitação do Relator para analisar melhor 
a matéria. 

Quero apenas fazer justiça, porque muito se fa-
lou aqui do Relator. É preciso lembrar como foi a vo-
tação anterior.

 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
é original. Parece uma discussão recorrente. Quando 
há requerimento sobre a mesa, não podemos iniciar 
a discussão. O Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados é claro. Essa matéria já foi debatida aqui 
tantas vezes! Havendo requerimento, ele pode ter que 
ser deliberado. Não haveria embaraço agora. Estamos 
prestes a atingir o quorum. 

Minha preocupação é que isso gere precedente 
e, em momento de maior polêmica, seja usado por 
forças que não sejam tão benfazejas quanto as que 
V.Exa. representa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Logo vai 
dar o quorum, mas, de toda maneira, não firmará 
precedente, porque em outras tantas oportunidades 
já se iniciou a discussão antes da Ordem do Dia. O 
requerimento é que somente será votado no instante 
em que haja quorum. O requerimento não entrará na 
pauta antes do quorum do plenário.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas o requerimento 
não é de adiamento da discussão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não; de 
retirada de pauta. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Retirada de pauta?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só retirada 

de pauta. Se fosse adiamento da discussão, teria inteira 
procedência as ponderáveis razões de V.Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, quem tentou 
não fazer discutir agora deve prestar atenção à natu-
reza do requerimento que deve ser feito nessas opor-
tunidades.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O reque-
rimento é para retirada.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra a matéria, Deputado Regis de Oliveira.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, a 
minha inscrição é para falar no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas é mé-
rito. Já estamos começando a discutir o mérito.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Mas e o relatório? 
Não tem que ler o relatório?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. Isso 
é proposta de emenda constitucional e já veio com o 
relatório.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Então, vou à tri-
buna falar.

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

 A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, queria pedir aos Deputados do PSDB que 
viessem ao plenário para que atingíssemos o quorum. 

Precisamos de 308 Parlamentares para votar. Então, 
faço um apelo aos colegas do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem lem-
brado. Eu me incorporo ao apelo da nobre Deputada 
para que os Deputados venham ao plenário.

 O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, como tenho voto em 
separado, acho que o tempo é diferente, é livre. Ou 
não é esse tempo de 5 minutos? Faço apenas essa 
indagação a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdoe-me, 
Deputado Regis. Para discutir a matéria, V.Exa. tem 
5 minutos. V.Exa. poderá encaminhar o seu voto por 
escrito.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Pois não, Presi-
dente. Já está por escrito.

Trata-se de uma emenda constitucional das mais 
escandalosas e mais absurdas que o Governo já pro-
pôs. É também um acinte aos aposentados, aos cre-
dores da Fazenda pública.

Vou sintetizá-la: em 1988, quando do advento 
da Constituição, o Governo inseriu o art. 33 no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias dando 8 
anos para pagamento de precatórios aos credores do 
Poder Público. Posteriormente, pela Emenda nº 30, 
deram mais 10 anos, e ninguém recebeu. Agora o que 
se pretende fazer? Dar mais 10 anos. E pior: todos os 
credores públicos, conforme o texto, serão submetidos 
ao vergonhoso leilão público dos seus créditos. Ou 
seja, o credor da Fazenda pública demorou 10 anos 
para receber seu crédito, mas não o recebeu. A par-
tir de agora, ele tem seu título líquido, transitado em 
julgado, com decisão judicial e é obrigado a levá-lo a 
leilão público. Nesse leilão, quem der mais desconto 
receberá dos cofres públicos.

O credor de alimentos, ou seja, aquele que não 
recebeu tempestivamente do Poder Público o que deve-
ria ter recebido passa a enfrentar uma fila de 18 anos. 
O pior é que agora terá de submeter o seu direito tran-
sitado em julgado, decorrente de uma decisão judicial, 
a um leilão público. Por quê? Porque o Governo vai 
destinar apenas aos municípios 1,5% do seu montante. 
Não há mais pagamento do montante dos créditos de 
precatórios. Não vai haver mais isso. Simplesmente, 
os municípios serão obrigados a comprometer 1,5% 
da sua receita e os Estados, 2%.

Pior que isso: cria-se no País algo diferente, por-
que cada Estado de cada região vai ter que pagar ape-
nas uma parte de seus créditos. Quebra-se, portanto, o 
princípio federativo que impera neste País. Quebra-se 
a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o direito adqui-
rido, a segurança jurídica, a tripartição de poderes. É 
isso que esta Casa quer fazer?
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Já entendemos. Na Comissão de Constituição e 
Justiça houve uma sustentação curiosíssima, sob afir-
mação de que o Supremo Tribunal Federal já entendeu 
o possível, que uma emenda constitucional pode que-
brar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada. É verdade! Há uma decisão a propósito disso, 
mas é isso que a Casa quer fazer? Quebrar todas as 
garantias individuais? Em nome do quê? Em nome da 
proteção do Governo que não pagou, do mau pagador, 
daquele que deve ao Poder Público.

Sr. Presidente, isso não é outra coisa senão a indi-
ferença do bêbado que passa por uma casa em incêndio 
e pergunta se pode acender o cigarro. É isso que vamos 
fazer aqui: desconsiderar toda a história do nosso direito, 
toda a história da preservação de garantias, como esta-
mos fazendo com o pessoal que nos ouve nas galerias. 
Desconsideramos isso aqui. Esse pessoal não pode ficar 
abandonado por ninguém, como também não podem ficar 
abandonados os credores da Fazenda pública.

Essa proposta de emenda constitucional é o ca-
lote oficial que se vai dar à sociedade brasileira.

Aquele que foi a juízo, que acreditou na nossa 
Justiça, que obteve uma sentença que lhe foi favorável, 
aquele que tem um título e crédito na mão que vai ser 
jogado no lixo, porque não vale nada. Vamos declarar 
isso se aprovarmos essa emenda constitucional. Isso 
é um vexame para o Parlamento, é uma vergonha 
para todos nós. Como vamos aceitar que um governo 
que não paga sua dívida simplesmente ignore os cré-
ditos que particulares têm para com ele? Joga no lixo 
sentença judicial, joga no lixo direito adquirido, joga 
no lixo coisa julgada, joga no lixo o princípio da segu-
rança pública, joga no lixo o princípio federativo! Tudo 
o quê, Sr. Presidente? Pelos princípios mais nobres 
pelos quais esta Pátria lutou – sempre aprendi isso -, 
que esta Nação...

(O microfone é desligado.)

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – ...por todos esses 
valores que estão insculpidos na nossa Constituição. 
Hoje, se aprovarmos aqui essa odiosa PEC, estaremos 
beneficiando maus pagadores e jogando no lixo todos 
os direitos por que tanto lutamos e que são nossas 
prerrogativas contra o Poder Público. Esse, Sr. Presi-
dente, é um escândalo! 

Proferi um voto de 23 páginas, sustentando abso-
luta inadmissibilidade dessa PEC por lesionar todos os 
princípios mais sagrados da nossa Constituição. Todos 
eles estão jogados no lixo. Não haverá mais respeito 
nesta Casa a nenhum tipo de direito, como estão sendo 
desrespeitados esses que estão aqui batalhando pelos 
seus direitos de aposentados. Os credores públicos 
também não terão mais nenhuma consideração.

(O microfone é desligado.)

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Para terminar, 
Sr. Presidente. Já encerro. Vejam bem: V.Exas terão o 
papel na mão dado pelo Judiciário que não vale nada 
e depois terão de disputar em leilão público, fazendo 
o desconto, como se fosse uma negociação nobre, o 
que não é verdade.

Teremos que fazer uma ilusão, estaremos sim-
plesmente jogando no lixo todo o direito de todos os 
credores públicos em benefício de maus pagadores 
que são os Poderes Públicos: a União, todos os Es-
tados e muitos Municípios que se endividaram, que 
fizeram más desapropriações, maus negócios, não 
pagam suas dívidas e agora querem ainda mais uma 
moratória vergonhosa para o País. Isso vai enodoar 
esta Câmara se aprovarem esta PEC hoje.

Este é o voto, Sr. Presidente, pela rejeição dessa 
proposta de emenda constitucional.

DECLARAÇÃO DE VOTO EM SEPARA-
DO A QUE SE REFERE O ORADOR:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 351, DE 2009

Altera o art. 100 da Constituição Fe-
deral e acrescenta o art. 97 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, ins-
tituindo regime especial de pagamento de 
precatórios pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios.

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Eduardo Cunha

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
REGIS DE OLIVEIRA

I – Relatório

Trata-se de proposta de emenda constitucional 
que objetiva alterar o art. 100 da Constituição Federal, 
bem como acrescentar outros dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

À PEC n° 351 outras foram apensadas, todas 
cuidando do mesmo tema.

O ilustre Deputado Eduardo Cunha apresentou re-
latório, examinando exaustivamente todas as propostas e 
apresentou proposta de rejeição de uma delas (PEC 366) 
e pela aprovação das demais, entendendo que a PEC 
395 corrigiu eventuais distorções da PEC N° 351.

É o relatório.
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II – Introdução

Após longa e sofrida evolução, a humanidade lo-
grou submeter o absolutismo ao império da lei. Alcançou 
o chamado governo da lei, em oposição ao governo 
dos homens. Imaginou-se, na superação do arbítrio, 
a concretização do ideal de liberdade democrática 
ansiosamente sonhada, de vez que a observação do 
princípio da legalidade parecia garantir, em um regime 
democrático, os direitos e garantias fundamentais. Paulo 
Bonavides averbou, a propósito, que “o que aí se deve 
saudar é um progresso da razão humana libertadora, 
ainda em nossos dias, e não o credo morto de uma 
doutrina, a fossilização de um principio arcaico”11

A conquista honra e satisfaz a sociedade, que 
não se sente mais ameaçada com o arbítrio dos go-
vernantes. É possível repousar com tranquilidade sob 
a proteção da norma constitucional, desde que o direito 
positivo prove o indispensável para o Judiciário manter 
sob peia forte os desvios e excessos de competência 
dos agentes do poder.

O fetiche da lei e a fórmula vazia de alegação de 
interesse público toleram pequenas inconstitucionalida-
des e o cerceamento do poder geral de cautela conferi-
do ao magistrado, desde que se ofereça, aos milhares 
de prejudicados, a possibilidade abstrata de controle 
difuso. O método vem funcionando a contento para 
os governantes, ainda que os prejudicados aguardem 
anos nas intermináveis batalhas judiciais. A possibili-
dade abstrata de satisfaço, ainda que tardonha satis-
faz moralmente aqueles que se dispõem ao confronto 
desigual. Poder-se-ia lembrar, nesse conformismo, A 
peste, de Albert Camus, que relata a necessidade dos 
habitantes de uma cidade de abstraírem os horrores 
de uma epidemia para tentar seguir uma vida nor-
mal, como se nada estivesse acontecendo. O mesmo 
sentido de sobrevivência anima os poucos cidadãos 
que possuem recursos financeiros para aguardar os 
frutos de uma decisão final demorada. Todos aceitam 
a promessa de justiça tardia, diante da impossibilida-
de material e física de os tribunais lidarem com uma 
carga de processos impossível de administrar. Nesse 
diapasão, a quase totalidade dos habitantes do país 
vê os princípios constitucionais se transformarem em 
postulados de um discurso quase que exclusivamen-
te moral. O que os mantém convictos de sua própria 
cidadania e o respeito a lei, a possibilidade sempre 
presente de serem socorridos pela Justiça! A ilusão 
do ordenamento normativo protetor mantém o confor-
mismo de um povo sofrido e pacífico.

1 Reflexões: política e direito.

Entretanto, a fênix que se acreditava morta renas-
ce das cinzas do passado sob as vestes da legalidade. 
Em assuntos cruciais, de suma importância, os gover-
nantes seduzem, influenciam e utilizam a barganha 
política para impor um arbítrio de aparente legalidade 
em uma imoral adaptação aos mecanismos de controle 
implantados para conter os desmandos do Executivo, 
o ato arbitrário não precisa mais ser praticado direta-
mente pelos governantes. Utilizam a sua maioria no 
Parlamento para aprovar medidas decididas sem dis-
cussão nas bancadas e impostas pela orientação do 
partido situacionista. As bases políticas de sustentação 
do governo digladiam com a oposição, permanente-
mente, transformando questões técnicas, sociais e eco-
nômicas em disputas ideológicas. O chamado voto de 
confiança emprestado a política governamental afasta 
e menospreza a consulta a opinião pública, pratican-
do o avesso da democracia, que reclama, justamente, 
maior amplitude da participação popular.

A ação bem engendrada porque, em um país de 
Constituição rígida como a nossa, a aprovação de uma 
emenda constitucional é acompanhada de uma sacra-
lização de difícil reversão, o que potencializa os efeitos 
danosos da norma ilegítima. Como bem disse o Min. 
Celso de Mello, a Constituição “não pode submeter-se 
à vontade dos poderes constituídos e nem ao império 
dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que 
ela se reveste, enquanto for respeitada, constituirá a 
garantia mais efetiva de que os direitos e as liberdades 
não serão jamais ofendidos. A esta Corte incumbe a 
tarefa, magna e eminente, de velar por que essa rea-
lidade não seja desfigurada”.2

Na estratégia do Executivo, transmitida ao Le-
gislativo em apocalíptica visão, os meios determinam 
os fins e justificam a exigência do apoio incondicional 
de seus aliados para a manutenção da estabilidade 
econômica. O Min. Celso de Mello, na ação direta de 
inconstitucionalidade mencionada, evidenciou a colo-
cação do Executivo: “Não me preocupa a relação dile-
mática por alguma proposta, que chega até mesmo a 
proclamar, pelo alegado receio da destruição da ordem 
econômico-social, a virtual possibilidade de desrespei-
to ao ordenamento constitucional como condição de 
êxito do Plano Econômico”.

Nada obstante, a simples esperança de que o 
próximo governo fosse obedecer a ordem do tribunal 
para pagamento dos precatórios confortava o cre-
dor, que, no fundo, sabia que deveria aguardar qua-
se o mesmo prazo da moratória criada na Emenda.

2 ADIn 293-7/600-DF, Serviço de Jurisprudência, DJ 16-4-1993, 

Ementário 1.699-1.
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Ele sentia que podia lutar contra o calote, utilizar a força 
de seu voto para moralizar a Administração Pública e 
sanear as finanças do ente federativo devedor. A sua 
resignação não era desprovida de esperança, do sonho 
de ver cumprida a Constituição e a autoridade da Jus-
tiça. Essa chama mantinha o seu otimismo, embalado 
pela promessa abstrata de respeito e dignidade, que 
poderia fazer assomar, da multidão sofrida e espezi-
nhada, a sua identidade própria.

De credor injustiçado, de uma penada legal, com 
a edição da Emenda nº 30/2000, passou a contestador 
do regime democrático, bradando contra um Estado 
(agora) pontual e protegido pela mais elevada legisla-
ção. Aí reside a sua desesperança! Após anos de luta, 
com uma situação jurídica absolutamente resolvida e 
um direito que deixou de ser uma expectativa desde 
o trânsito em julgado da decisão que lhe concedeu a 
ordem de pagamento, o credor comum surpreende-se 
com a reviravolta legal, totalmente inesperada. A ação 
do Estado deveria estar sempre sujeita a regras pre-
viamente determinadas. O particular sempre precisa 
saber o que esperar do Estado, desde que sua conduta 
esteja claramente estabelecida no diploma básico.

Não basta o Parlamento apresentar a sua com-
petência e seus títulos de legitimidade, fundados nos 
valores que justificam o seu poder. Deve ele, em qual-
quer oportunidade, demonstrar sua integral submis-
são aos parâmetros constitucionais no exercício do 
mandato popular recebido. Este é um ônus que deve 
ser satisfeito diariamente, sob pena de desviar-se da 
finalidade imposta no instrumento constitucional, pois 
legalidade e legitimidade não se confundem.

Ensina Eros Grau que “podemos afirmar que a 
norma jurídica é legítima – dotada de legitimidade – 
quando existir correspondência entre o comando nela 
substanciado e o sentido admitido e consentido pelo 
todo social, a partir da realidade coletada como jus-
tificadora do preceito normatizado. A legitimidade é 
um conceito material, ao passo que a legalidade um 
conceito formal”.3

3 – Do poder Constituinte

A norma fundamental imposta pelo constituinte 
originário calca-se em um poder de fato que independe 
de legitimação jurídica. Ao contrário, legitima-se na sua 
própria efetividade, no fato de ser efetivamente obe-
decida. A norma produzida pelo legislador reformador 
legitima-se também com a obediência, mas pressupõe 
antes, necessariamente, a sua legitimação sistema 
originário, na circunstância de ser por ele tolerada. 

3 O direito posto e o direito pressuposto, p. 59. Curso de direito 
constitucional, p. 18.

Se não se amoldar perfeitamente a obra original não 
será por ela recepcionado, aí permanecendo, como 
um corpo estranho, até a sua expulsão. Caso ela não 
consiga penetrar, como uma linfa, o texto original, nun-
ca conseguiu integrar-se ao sistema, em uma antino-
mia irremissível. O princípio da legalidade, em matéria 
constitucional, não prescinde de legitimidade, ou seja, 
de ser aceito pela massa das consciências.

Nas palavras de Paulo Bonavides, “o novo Es-
tado de Direito pertence aos direitos fundamentais 
e principalmente as garantias e salvaguardas que a 
Constituição ministra pelas vias processuais; é mais o 
Estado da legitimidade do que propriamente o da lega-
lidade em sua versão clássica. Um Estado em busca 
de meios com que aparelhar fins”.4

Procurou-se saber, à época da edição da EC nº 
30, que alterou a redação do art. 100 da CF e acres-
centou o art. 78 ao ADCT, referentes ao pagamento 
dos precatórios judiciários, a inconstitucional ou podia 
modificar livremente o disposto no art. 33 do ADCT, 
com o mesmo poder ilimitado do constituinte originá-
rio. De fato, todas as objeções que hoje são feitas a 
EC nº 30, de maltrato às normas intangíveis do art. 
60, § 4°, da CF, foram igualmente assacadas contra o 
art. 33 do ADCT. A mesma ofensa a coisa julgada, ao 
direito adquirido, aos direitos e garantias fundamen-
tais, a isonomia e aos princípios expressos e implícitos 
consagrados nas disposições permanentes, era pos-
sível visualizar na moratória instituída naquela norma 
de direito transitório. Com a publicação do ADCT, as 
providências necessárias à adaptação da ordem re-
vogada ao texto da “Nova República” estabeleceram 
normas de transição e algumas normas transitórias 
de caráter permanente, todas, porém, emanadas do 
mesmo poder originário.

Nas alegações de inconstitucionalidade aprecia-
das pelo Supremo Tribunal Federal, declarou-se ele 
competente para julgar, à luz do art. 60 e parágrafos, 
as disposições de emendas provenientes do poder 
constituinte estabelecido. A emenda à Constituição é 
procedida dentro dos limites impostos pelo constituin-
te originário. A atividade do constituinte derivado, dito 
reformador, só é concebida se exercida em absoluta 
fidelidade ao permissivo constitucional. Substancial-
mente limitado, o seu poder decorre da Constituição. 
Nutre-se da ordem estabelecida e só inova se não 
ultrapassar o limite imposto pela vontade do legisla-
dor originário, pois o seu poder justifica-se, em última 
análise, no diploma que vai reformar.

4 Curso de direito constitucional, p.18
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Caso a reforma seja tão profunda, a ponto de 
deformar ou descaracterizar a essência da lei que lhe 
dá a competência reformadora, borrando horizontes 
materiais, circunstanciais e temporais, o constituinte 
estabelecido deverá ter um poder político próprio do 
legislador original. Se não tiver esse respaldo, não 
ostentará competência para o ato, que apresentará a 
marca indelével do desvio de finalidade. A alteração 
pode acrescentar algo de novo ao corpo da Cons-
tituição, desde que preserve a essência da matriz. 
Essa integração deve ser avaliada segundo a coe-
rência geral do sistema e a importância da fuga aos 
contornos idealizados pelo poder originário. Não há 
de ser nem tão sensível que engesse a mutação feita 
para acompanhar a mobilidade da vida, da realidade, 
nem tão profunda que se oponha à eficácia dos seus 
pilares de sustentação. Não se exige, também, que 
a mudança seja considerada como revolucionária. A 
expressão “tendente a abolir”, empregada no § 4° do 
art. 60 da CF, não deve ser entendida como ablação 
definitiva, ou alteração descaracterizadora e irrever-
sível de elemento básico do sistema, mas simples 
suspensão dos efeitos que deve, ininterruptamente, 
irradiar. Assim, basta a restrição, ainda que temporá-
ria, de um direito fundamental, ou garantia essencial, 
para ocorrer uma efetiva ofensa à cláusula imutável. 
Entendimento diverso, capaz de só alcançar a literal 
extinção do objeto da proteção originária, levaria à 
inutilidade prática da fórmula imaginada para manter 
a rigidez constitucional desejada pelo constituinte 
originário.

O Min. Celso de Mello, em ação direta de in-
constitucionalidade, esclarece que basta a simples 
exceção imposta a determinada garantia para as  
sujeitar a Emenda ao controle concentrado de cons-
titucionalidade. Ao garantir a observância do princípio 
da anterioridade tributária, positivado no art. 150, III, 
b, da CF, assim se expressou: “Admitir que a União, 
no exercício de sua competência residual, ainda que 
por emenda constitucional, pudesse excepcionar a 
aplicação desta garantia individual do contribuinte 
implica em conceder ao ente tributante poder que o 
constituinte expressamente lhe subtraiu ao vedar a 
deliberação de proposta de emenda à Constituição 
tendente a abolir os direitos e garantias individuais 
constitucionalmente assegurados” 5 Nessa mesma 
ação, os Min. Carlos Velloso e Marco Aurélio consi-
deraram imodificáveis os direitos e garantias sociais, 
ampliando, desse modo, os direitos e garantias indi-
viduais previstos no art. 5º da CF.6

5 STF, ADIn 939–7, Serviço de Jurisprudência, Ementário 1.730-10.
6Idem.

Gilmar Ferreira Mendes também enfatiza que 
as reformas não podem comprometer a integridade 
da Constituição: “Em qualquer hipótese, os limites do 
poder de revisão não se restringem, necessariamente, 
aos casos expressamente elencados nas ‘garantias de 
eternidade’. Tal como observado por Bryde, a decisão 
sobre a imutabilidade de determinado princípio não 
significa que outros postulados Fundamentais estejam 
submetidos ao poder de revisão (BRYDE, Verfassun-
gsentwicklung, p. 237). O efetivo significado dessas 
cláusulas de imutabilidade na práxis constitucional não 
está imune a controvérsias. Se se entender que elas 
contém uma ‘proibição de ruptura de determinados 
princípios constitucionais’ (Verfassungsprinzipiendurch-
brechungsverbot), tem de admitir que o seu significado 
é bem mais amplo do que uma proibição de revolução 
de Destruição da própria Constituição (Revolutions – 
(Verfassungsbeseltigungsverbot)É que, nesse caso, 
a proibição atinge emendas constitucionais que, sem 
suprimir princípios fundamentais, acabam por lesões 
topicamente, deflagrando um processo de erosão da 
própria Constituição (BRYDE, Verfassungsenticklung, 
p. 242)”.7

As limitações ao poder reformador que as emen-
das devem observar não se resumem somente naque-
las materiais, circunstanciais e formais, expressas no 
art. 60 da CF, mas a inúmeras outras vedações implí-
citas espalhadas por toda a Constituição.

Embora não haja graus de hierarquia entre as 
normas constitucionais, é forçoso reconhecer a diver-
sidade do poder que as gerou. O poder constituinte 
originário não presta submissão a nenhuma norma de 
direito positivo; ao revés, justifica-se na necessidade de 
rompimento do sistema estabelecido. O poder deriva-
do, reformador, aufere a sua competência diretamen-
te da Constituição, que deve preservar. A reforma, em 
verdade, só é admitida para aprimoramento e coesão 
do ordenamento constitucional. Se a sua autoridade 
deriva do poder criado pela Lei Magna, seria insensato 
aceitar uma atuação contrária aos postulados que lhe 
dão coerência e unidade.

Nesse sentido, muito se discutiu sobre a inconsti-
tucionalidade do art. 33 do ADCT. Era evidente a exce-
ção imposta a princípios nucleares escritos ou deduzi-
dos do sistema constitucional, tais como o da isonomia 
(art. 5°, caput), do direito adquirido (art. 5°, XXXVI, da 
CF), da justa indenização (art. 5°, XXIV) e do pagamen-
to dos precatórios judiciários (art. 100); entretanto, a 
antinomia era apenas aparente, pois o ADCT é obra do 
mesmo constituinte originário da parte permanente da 

7Ajuris, mar. 1994, nº 60, p. 215.
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Constituição, inexistindo desnível hierárquico entre 
as normas. Invocou-se, na Oporá, a supremacia da 
norma permanente em face da disposição transitória, 
porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu, tranqui-
lamente, que, embora as disposições fossem antagô-
nicas, o ADCT continha mera exceção aos princípios 
e às normas gerais dispostas na área permanente da 
Constituição, o que poderia ser resolvido pelo princípio 
da especialidade. Isso conferia constitucionalidade à 
moratória prescrita no art. 33. É dizer, como o ADCT 
era criação do poder constituinte originário e como 
esse poder não se submetia a nenhum controle, ainda 
que de direito supra positivo (conforme entendimento 
da mais alta Corte de Justiça do país), a constituinte 
podia estabelecer as exceções que bem entendesse 
o que efetivamente fez no art. 33 do ADCT.

O Min. Moreira Alves expressou, em ação direta 
de inconstitucionalidade, o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal no sentido de que esse Colendo Tri-
bunal não tem jurisdição para fiscalizar o poder cons-
tituinte originária; portanto, “não pode ele distinguir as 
exceções que, em seu entender, sejam razoáveis das 
que lhe pareçam desarrazoadas ou arbitrárias, para 
declarar estas inconstitucionais. E isso sem considerar 
que a restrição admitida por Bachof é incongruente, 
pois quem é livre para fixar um princípio o é também 
para impor-lhe exceções. Por outro lado, as cláusulas 
pétreas não podem ser invocadas para a sustentação 
da tese da inconstitucionalidade de normas constitu-
cionais inferiores em face de normas constitucionais 
superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas 
como limites ao poder constituinte derivados ao rever 
ou ao emendar a Constituição elaborada pelo poder 
constituinte originário, e não como abarcando normas 
cuja observância se imponha ao próprio poder consti-
tuinte originário com relação às outras que não sejam 
consideradas como cláusulas pétreas, e, portanto, 
possam ser emendadas. Como observa Gilmar Fer-
reira Mendes,8 a admissão dessas cláusulas decorre 
de concepção que foi desenvolvida por Carl Schmidt 
na vigência da Constituição de Weimar e que não se 
coaduna com a aceitação da tese da hierarquia entre 
normas constitucionais: ‘As emendas constitucionais 
haveriam de pressupor uma Constituição e seriam váli-
das em virtude desta Constituição’, e, portanto, ‘nesse 
sentido, uma mudança da Constituição seria apenas 
possível se preservasse a identidade e a continuida-
de do texto constitucional como um todo’. Daí acentu-
ar Schmidt (Teoria de Ia constitución, México-DF, Ed. 
Nacional, 1996, p. 122-123): ‘Las decisiones políticas

8 Jurisdição constitucional, São Paulo, Saraiva, 1996, p. 120.

fundamentales de la  Constitución son assuntos pro-
pios del poder constituyente del pueblo alemán y no 
pertenecen a la competência de las instancias auto-
rizadas para reformar y revisar las leyes constitucio-
nales. Aquellas reformas dan lugar a un cambio de 
Constitución; no a una revisión constitucional’, para 
mais adiante tirar esta conclusão: ‘Si por una expresa 
prescripción legal-constitucional se prohibe una cierta 
reforma de la Constitución, esto no es más que con-
firmar tal diferencia entre revisión y supresión de la 
Constitución’’’.9

O Min. Celso de Mello, igualmente, ao propósito, 
assim se manifestou: “Convém ressaltar, neste ponto, 
por necessário, que mesmo as emendas à Constitui-
ção Federal não estão excluídas da possibilidade de 
virem a constituir objeto de controle, abstrato ou con-
creto, de constitucionalidade. O Congresso Nacional, 
no desempenho de sua atividade constituinte derivada 
e no desempenho de sua função reformadora, esta ju-
ridicamente subordinada decisão do poder constituinte 
originário que, a par de restrições de ordem circuns-
tancial, inibitórias do poder reformador (CF, art. 60, § 
1º), identificou, em nosso sistema constitucional, um 
núcleo ternático intangível e imune a ação revisora da 
instituição parlamentar. As limitações materiais expli-
citam definidas no § 4º do art. 60 da Constituição da 
incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido 
ao Poder Legislativo da União, inibindo-Ihe o exercício 
nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse 
núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar 
o controle normativo abstrato, e mesmo a fiscalização 
jurisdicional concreta, de constitucionalidade. Emendas 
Constituição – que não (sac) normas constitucionais 
originarias – podem, assim, incidir, elas próprias, no 
vicio da inconstitucionalidade, configurado pela inob-
servância de limitações jurídicas superiormente esta-
belecidas no texto constitucional por deliberação do 
órgão exerceste das funções constituintes primarias 
ou originarias”.10

Fábio Konder Comparato precisa bem a limitação 
imposta ao poder reformador, justamente por tratar-se 
de uma competência constitucional: “Hoje, já ninguém 
põe em duvida que a reforma ou revisão de uma Cons-
tituição em vigor distingue-se, nitidamente, do poder de 
instituir ex- novo uma ordem constitucional completa. 
Toda Constituição nova resulta de uma vontade políti-
ca livre de qualquer vinculação constitucional anterior, 
vontade essa que representa o mais importante atri-
buto da soberania. O poder de reforma constitucional,

9 ADIn 815-3-DF, Serviço de Jurisprudência, DJ 10-5-1996, Emen-
tário 1.827-02.
10 ADIn 4662-600, Serviço de Jurisprudência, DJ 10-5-1991, Emen-
tário 1.619-1.
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diversamente, só existe quando previsto ou regulado 
pela própria Constituição reformada e aparece, por 
isso mesmo, como autêntico poder constituído. Mais 
precisamente, trata-se de uma função pública, isto e, 
um poder-dever delimitado normativamente e vinculado 
a uma finalidade de interesse comum a todos os que 
a ele se submetem”.11

Tão poderosa e a submissão do poder constituinte 
derivado as vedações do art. 60 da CF que o Supremo 
Tribunal Federal a concluiu que perfeitamente viável a 
utilização do writ para os casos em que a disposição 
constitucional veda a deliberação congressual, como 
se verifica deste trecho da ementa do acordo prolatado: 
“Cabimento de mandado de segurança em hipóteses em 
que a vedação constitucional se dirige ao próprio proces-
samento da lei ou da emenda, vedando a sua apresenta-
ção (como e o caso previsto no parágrafo único do art. 57 
[da CF/67 com EC nº 1/69]) ou a sua deliberação (como 
na espécie). Nesses casos, a inconstitucionalidade diz 
respeito ao próprio andamento do processo legislativo, 
e isso porque a Constituição não quer – em face da gra-
vidade dessas deliberações, se consumadas – que se-
quer se chegue a deliberação, proibindo-a taxativamente. 
A inconstitucionalidade, se ocorrente, A existe antes de 
o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou em 
emenda constitucional, porque o próprio processamento 
desrespeita, frontalmente, a Constituição”.12

Por essas razões, o art. 33, análogo ao art. 78 
adicionado ao ADCT, é constitucional, ao passo que o 
art. 78, quase uma reprise daquele, é formal e mate-
rialmente inconstitucional. Este é obra do poder cons-
tituinte derivado, aquele, criação do poder constituinte 
originário. É o que sustenta, também, Jorge Miranda: 
“No interior da mesma Constituição originária, obra do 
mesmo poder constituinte (originário), não divisamos 
como possam surgir normas inconstitucionais. Nem ve-
mos como órgãos de fiscalização instituídos por esse 
poder seriam competentes para apreciar e não aplicar, 
com base na Constituição, qualquer das suas normas. É 
um princípio de identidade ou de não contradição que o 
impede. Pode haver inconstitucionalidade por oposição 
entre normas constitucionais preexistentes e normas 
constitucionais supervenientes, na medida em que a 
validade destas decorre daquelas; não por oposição 
entre normas feitas ao mesmo tempo por uma mesma 
autoridade jurídica. Pode haver inconstitucionalidade 
da revisão constitucional, porque a revisão funda-se, 
formal e materialmente, na Constituição; não pode ha-
ver inconstitucionalidade da Constituição”13

11Direito público: estudos e pareceres, p. 26.
12MS 20.257-2-DF, rel. Min. Moreira Alves, Serviço de Jurisprudên-
cia, DJ 17-6-1981, Ementário 1.201-2.
13Manual de direito constitucional, v. 2, n. 72, p. 291.

Sobre os limites materiais da reforma, o mesmo 
Jorge Miranda ensina: “O problema dos limites materiais 
da revisão reconduz-se, no fundo, ao traçar de fron-
teiras entre o que vem a ser a função própria de uma 
revisão e o que seria já convolação em Constituição 
diferente. Por detrás dele, encontra-se uma iniludível 
tensão dialética entre transformação e subsistência e 
entre aquilo que se oferece mutável e aquilo que impri-
me caráter e razão de ser a Constituição. É um proble-
ma que se põe diante de qualquer Constituição e até 
diante do sistema jurídico em geral. Porque, em toda 
e qualquer Constituição, a revisão consiste em adotar 
preceitos sem bulir com os princípios, ele surge, haja 
ou não disposições que enumeram, mais ou menos 
significativamente, certos e determinados limites”.14

O ADCT faz parte da Constituição e é obra do 
mesmo legislador originário. Isso fez o Supremo Tribunal 
considerar constitucional o art. 33. Os mesmos argu-
mentos que utilizou para chancelar este artigo deverão 
levá-lo, por coerência, a declarar inconstitucional o novo 
art. 78! Ora, se o atrito daquele artigo com postulados 
consagrados na Constituição era apenas aparente, pois 
fora concebido como mera exceção aos princípios e 
às normas gerais dispostas na área permanente da 
Constituição, e se esses poderes, quase ilimitado de 
excepcionar só é conferido ao constituinte originário, 
resta claro que o legislador da Emenda Constitucional 
nº 30 desbordou de sua competência.

04 – Do abuso do Poder Legislativo

A regra de direito não é norma que prescinde de 
justificação, ela não basta a si própria e não se funda-
menta no direito positivo. Ela não é superficial, apenas 
uma ínfima parte de seu conteúdo é positivada, como 
a ponta de um iceberg cuja base se oculta nas profun-
dezas do oceano. Black, ao propósito, salientou que o 
ditame implícito na lei “é tanto parte de seu conteúdo 
como o que nela vem expresso”.15

O direito é captado na realidade social. O compor-
tamento é trazido, qual imã, para o mundo do direito. 
Duguit, nesse sentido, disse: “Longtemps avant que la 
notion de loi positive se soit formee dans les esprits et 
ait raalisae par l’etablissement d’une legislation acrite, 
it y avait des ragles de droit. Longtemps avant qu’on 
ait demanda aux gouvernants de rediger des lois, on 
leur a demandé d’assurer dune maniere regulière et 
permanente la sanction de telle ou telle règle. La fonc-La fonc-
tion juridictionelle a apparu dans les sociétés bien 
longtemps avant la fonction legislative”.16

14Idem, p. 173-174.
15Construction and interpretation of law, p. 62. 
16Traité... cit., t. I, p. 111-112.
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A lei constitucional, mais do que qualquer ou-
tra norma jurídica, busca sua legitimidade no “direito 
pressuposto”, conforme bem se apercebeu Eros Grau: 
“Assim, o direito pressuposto brota da (na) sociedade, 
a margem da vontade individual dos homens, mas a 
pratica jurídica modifica as condições que o geram. O 
direito que o legislador não pode criar arbitrariamente 
– insisto – e o direito positivo. O direito pressuposto 
condiciona a produção do direito posto (positivo). Mas 
o direito posto transforma sua (dele) própria base.

“Isso significa – afirmo-o em outros termos – que 
o direito pressuposto condiciona a elaboração do direi-
to posto (direito positivo), mas este modifica o direito 
pressuposto”.17

A regra de direito positivo não se impõe sem a 
base sólida da regra de direito normativo para repousar. 
Uma lei pode estar conforme legalidade, considerada 
como um conceito formal, mas, se for ilegítima, mate-
rialmente falando, não será uma instância da realidade. 
Isso porque o direito positivo não se justifica somente 
no sistema, ainda que estribado na lei fundamental, 
bastante a si próprio; ao contrario, sempre precisara 
de justificação social.

O poder derradeiro não pertence ao Estado, é-
lhe atribuído pelo poder de fato do povo, que não ne-
cessita de nenhuma norma autorizadora. Por isso que 
o legislador não pode criar arbitrariamente o direito 
positivo. Mesmo positivado, faltar-lhe-a legitimidade. 
Duguit a contundente na analise: “Une règle de droit 
repose toujours sur un besoin social et sur le senti-
ment de l’aquita tel qu’il existe a un moment donna 
dans la conscience des hommes. Une règle qui nest 
pas conforme a requite nest jamais une ragle de droit. 
Une règle légale peut ne pas être conforme à l’équité: 
mais alors elle n’ést pas une règle de droit”.18

O legislador não deveria aceitar senão uma cons-
ciência mais vasta e abrangente da realidade, indepen-
dentemente de posições políticas e fidelidade partidária, 
porque os fatos, a história, as experiências, as idéias, 
estão também em nós, plasmando uma consciência 
social em cada cidadão. A essência e fundamento do 
direito são feita na vida, de nada adiantando aprofun-
dar a generalidade político-econômica se não levarmos 
em conta a particularidade dos fatos reais, medidos 
uns pelos outros. Nessa concreção do direito, a cons-
ciência do legislador deve-se dirigir para a totalidade 
do conhecimento, empiricamente testando e avaliando 
o mundo exterior em relação a si mesmo para avaliar 
a verdadeira necessidade da nação. Ihering disso se 
apercebeu bem: “Não é, pois, o conteúdo abstrato das 
leis, nem a justiça escrita no papel, nem a moralidade

17 O direito posto... cit., p. 44.
18 Traité... cit., t. I, p. 183.

das palavras, que decidem o valor de um direito; a sua 
realização objetiva na vida, a energia, por meio da qual 
o que é conhecido e proclamado, como necessário, se 
atinge e executa – eis o que consagra ao direito o seu 
verdadeiro lugar”.19

É a vida que devemos concretar na construção 
da norma abstrata! Mas não foi isso que o constituinte 
reformador fez na elaboração da EC nº 30/2000.

A realidade das injustiças, dos sofrimentos, das 
experiências de vida, na sua mais completa significa-
ção genérica, da morte nos corredores de hospitais à 
fome dos mendigos de rua, mostra-nos que a solução 
legislativa simplista, que pretende servir de remédio 
para todos os males, não está servindo, em verdade, 
para nenhum caso.

Não basta precisar o problema da falta de recur-
sos para cumprir os deveres indeclináveis do Estado – 
é indispensável avaliar o fato social e a consequência 
do inadimplemento estatal. Para elegermos a resposta 
que merece ser positivada na regra de direito é preciso 
analisar todos os dados exaustivamente, ao mesmo 
tempo em que explicamos para nós mesmos o que é e 
o que deve ser. Parece insuficiente o legislador exibir o 
título de nomeação decorrente da procuração outorga-
da, expressa nos milhões de votos, pelos eleitores aos 
seus mandatários. Esse é o título formal de habilitação 
para exercer o poder em nome do povo, é a simples 
escolha dos seus representantes. As cláusulas do ins-
trumento de mandato estão contidas na Constituição 
Federal. A legitimidade inicial do parlamentar deve ser 
reafirmada e solidificada dia após dia, na atividade 
legiferante da Casa das Leis.

É incompreensível que a atividade democrática 
se esgote nas eleições gerais; resulta insano circuns-
crever a participação popular ao momento eleitoral. 
Os eleitores julgam os seus mandatários de modo 
subjetivo.

E expressam-se das mais variadas maneiras para 
manifestar a sua aprovação ou repulsa; mas a avaliação 
que interessa ao direito é aquela feita, objetivamente, 
nos tribunais. O cidadão, isolada ou coletivamente, 
provoca o Judiciário e expõe o seu descontentamento 
com os mandatários que excederam os poderes confe-
ridos. Essa avaliação a feita objetivamente, analisada 
em face da forma por que o mandato é passado. Para a 
evidência do poder excessivo, portanto, somente se faz 
mister a verificação dos poderes outorgados na Cons-
tituição Federal, pois que da existência ou inexistência 
de poderes conferidos a que se conclui a suficiência 
ou insuficiência do mandato parlamentar.

19O espírito do direito romano, v. 3, p. 17.
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O abuso de poder, pois, funda-se na existência 
de uma clausula restritiva de poderes que o mandante 
feito inserir na Constituição (art. 60). Essa clausula ga-
rante os limites que devem ser observados pelo cons-
tituinte reformador e só pode ser ilidida na presença 
de extrema excepcionalidade...

Caso não se aceite essa versão, de todos conhe-
cida, é forçoso admitir, então, que o inadimplemento 
decorreu de extrema incompetência ou benevolência da 
sociedade. Os governantes acostumaram-se a inadim-
plência e escudam-se na prevalência do bem comum 
para penalizar o particular que mendiga o seu credito. 
Esquecem-se, todavia, das palavras de São Tomas de 
Aquino: o bem comum é a soma do bem coletivo com 
cada bem individual.

Parece irrisão querer justificar a suficiência de 
poderes diante dos termos do art. 60 da CF, do art. 
5°, e de tantos outros dispositivos constitucionais. A 
lei editada fora dos limites do mandato o radicalmente 
nula em relação ao mandante, deduzindo-se daí que 
basta o Judiciário pronunciar-se no controle concen-
trado ou difuso de constitucionalidade para fulminar o 
excesso, ou desvio de poder. Falta a legitimidade da 
lei o sopro vital: o consentimento do mandante, que 
foi expressamente ressalvado no art. 60 da CF, e, sem 
esse consentimento, que lhe da autoridade, a lei não 
ganha força para que a ela se vincule o mandante.

Não pode, assim, a Justiça permanecer inerte e 
aceitar a vazia argumentação de que a sobrevivência 
da política econômica depende do sacrifício de todos 
nos, como expresso pelo Min. Celso de Mello: “Não me 
preocupa a relação dilemática por alguns proposta, que 
chega ate mesmo a proclamar, pelo alegado receio da 
destruição da ordem econômica-social, a virtual possi-
bilidade de desrespeito ao ordenamento constitucional 
como condição de êxito do Plano Econômico”.20

Paulo Bonavides, oportunamente, lembra a cele-
bre decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha, 
no caso Elfes, relativa inconstitucionalidade material 
de leis: “As leis, para ser constitucionais, não basta, 
que hajam sido formalmente exaradas. Devem estar 
também materialmente em consonância com os su-
periores valores básicos da ordem fundamental liberal 
e democrática, bem como com a ordem valorativa da 
Constituição, e ainda hão de guardar, por igual, corres-
pondência com os princípios elementares não escri-
tos da lei maior, bem como com as decisões tutelares 
da lei fundamental, nomeadamente as que entendem 
com o axioma da estatalidade jurídica e o princípio do 
Estado Social”.21

20 ADIn 293-7/600-DF, Serviço de Jurisprudência, DJ 16-4-1993, 
Ementário 1.699-1.
21 Curso ... cit., p. 342

5 – A nova e inconstitucional moratória

O art. 78, acrescentado ao Ato das Disposições 
Constitucionais  Transitórias pela EC n. 30,foi editado 
com a finalidade específica de adiar o pagamento de 
dívidas imoderadamente acumuladas por todos os 
entes federativos, que nunca demonstraram a menor 
boa vontade em saldá-las. Abstraindo-se o fato de que 
não havia competência formal para o ato, em razão da 
expressa disposição constante do art. 60, § 4º, IV, da 
CF, averiguamos que o fim almejado não encontrava 
apoio no Texto Maior. O Poder Legislativo somente 
pode exercer a sua liberdade discricionária na apre-
ciação e regramento de fatos e necessidades sociais 
se conformar-se à estrita finalidade do ato. Essa finali-
dade não pode de nenhuma maneira, confundirem-se 
com o móvel menos nobre de desonrar compromissos 
assumidos.

Na interpretação concreta do art. 78 do ADCT, é 
preciso ter em mente as conseqüências previsíveis da 
manutenção ou repúdio da exceção imposta à isonomia, 
ao direito adquirido, à coisa julgada, à justa e prévia 
indenização nas desapropriações e no pagamento da 
dívida judiciária do Estado com o particular.

Muitos precatórios que não foram pagos no es-
calonamento de dívidas feito pelo art. 33 do ADCT 
até agora não foram quitados. Não foram pagos nem 
aqueles precatórios, nem a maior parte dos emitidos 
na década passada. Esse precedente demonstra clara-
mente qual o prognóstico verdadeiro para o novo par-
celamento de dívidas judiciárias. É de conhecimento 
geral o descontrole do Executivo nos gastos públicos, 
empregados na realização de obras faraônicas e dis-
tribuição de verbas destinadas à manutenção do poder 
político dos governantes. Mesmo acumulando dividas 
monstruosas, não vemos diminuir os escândalos e in-
vestimentos supérfluos, sem nenhuma contenção de 
gastos. O que percebemos, com assiduidade, são os 
governos de todos os níveis federativos freqüentando 
as manchetes dos diários sensacionalistas. Não há 
disposição séria, continuada, para a austeridade. É 
evidente que há honrosas exceções, mas a Adminis-
tração saneadora não encontra prosseguimento nos 
governos seguintes. Desse modo, o prognóstico não 
pode deixar de ser feito, não se utilizando para isso 
mais que fatos notoriamente conhecidos. Não há como 
negar que a primeira, de oito anos, não teve o desen-
rolar anunciado e esperado pela constituinte de 1988. 
Ao revés, a facilidade com que os maus pagadores se 
livraram da divida estimulou a inadimplência oficializa-
da. Nesse sentido, de correção de fatos e prognoses 
legislativos, o Min. Gilmar Ferreira Mendes ensina que 
“uma vinculação estrita do Órgão judicial aos fatos e 
prognoses legislativos fixados pelo legislador acabaria, 
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em muitos casos, por nulificar o significado do controle 
de constitucionalidade. Não é preciso ressaltar também 
que a negativa do tribunal de examinar, com todos os 
elementos disponíveis, a correção dos fatos e progno-
ses estabelecidos pelo legislador pode corresponder 
a uma vinculação, ainda que não estritamente cons-
cientes aos fatos legislativos pressupostos ou fixados 
pelo legislador. Em outras palavras, tal postura poderá 
significar, em verdade, uma renúncia a possibilidade 
de controle de legitimidade da lei propriamente dita. 
Ou, o que se revela igualmente inadequado e grave, a 
não adoção de processos racionais de apreciação dos 
fatos e prognoses legislativos poderá ensejar decisões 
lastreadas apenas em bases intuitivas”.22

Ainda que não seja possível ir além do prognóstico, 
é necessário dar a devida atenção à história recente. De 
qualquer forma, a exceção aos postulados constitucionais 
levada a efeito pelo constituinte originário, embora colo-
casse o credor da Fazenda Pública em posição genufle-
xa, era legal, ao passo que o atual não tem competência 
para excepcioná-los. Sabe-se que esse procedimento, 
em tese, só pode ser admitido ao poder reformador em 
casos de magnânima excepcionalidade, que, data vênia, 
não se apresenta nesse caso. Repugna ao bom senso e 
a moral a banalização da exceção por motivo tão pouco 
dignificante, pois a grave situação de inadimplência foi 
conscientemente provocada pelos próprios governantes. 
A nova moratória, que equivale quase a um perdão, es-
timulara, certamente, seguidas concessões e a certeza 
de que as dividas públicas não devem ser honradas. O 
panorama sempre sombrio e catastrófico apresentado 
todas as vezes que se quer exigir o cumprimento das 
obrigações do Estado, e a condescendência de todos 
nos, que permitimos a suplantação de inafastáveis prin-
cípios de direito em nome de interesses mesquinhos e 
sazonais, garantirão a perpetuidade da imoralidade na 
Administração Pública.

Com a edição da EC n. 30/2000 e a inclusão do 
art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, o constituinte reformador, inspirado na facili-
dade com que o art. 33 parcelara a dívida contida nos 
precatórios judiciários, abriu uma janela para o pas-
sado e imaginou-se investido em alguns dos poderes 
do constituinte originário. A um só tempo, imitando o 
legislador de 1988, desvencilhou-se dos rigores do 
art. 60 da CF e desprezou a isonomia (art. 5º, caput, 
da CF), a coisa julgada e o direito adquirido (art. 5º, 
XXXVI, da CF), a justa indenização (art. 5º, XXIV, da 
CF), o pagamento dos precatórios judiciários (art. 100 
da CF) e o princípio da segurança jurídica.

22 Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e 
revisão de fatos e prognoses legislativos pelo Órgão judicial. RT 
766/27.

É a seguinte a redação do seu art. 2º: “É acrescido, 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o 
art. 78, com a seguinte redação:

‘Art. 78. Ressalvados os créditos definidos 
em lei como de pequeno valor, os de natureza 
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
e suas complementações e os que já tiverem 
os seus respectivos recursos liberados ou de-
positados em juízo, os precatórios pendentes 
na data de promulgação desta Emenda e os 
que decorram de ações iniciais ajuizadas até 
31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo 
seu valor real, em moeda corrente, acrescido 
de juros legais, em prestações anuais, iguais 
e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, 
permitida a cessão dos créditos. § 1º É per-
mitida a decomposição de parcelas, a critério 
do credor. § 2º As prestações anuais a que se 
refere o caput deste artigo terão, se não liqui-
dadas até o final do exercício a que se referem, 
poder liberatório do pagamento de tributos da 
entidade devedora. § 3º O prazo referido no 
caput deste artigo fica reduzido para dois anos, 
nos casos de precatórios judiciais originários 
de desapropriação de imóvel residencial do 
credor, desde que comprovadamente único à 
época da imissão na posse. § 4º O Presiden-
te do Tribunal competente deverá, vencido o 
prazo ou em caso de omissão no orçamento, 
ou preterição ao direito de precedência, a re-
querimento do credor, requisitar ou determi-
nar o seqüestro de recursos financeiros da 
entidade executada, suficientes à satisfação 
da prestação’”.

6 – Da violação do direito adquirido e da coisa 
julgada

Ninguém exprimiu melhor a dor e a insegurança 
daquele que se sentia protegido pelas situações con-
solidadas no tempo, mas viu reacenderem-se todos os 
temores e todas as angústias da incerteza provocada 
pela iniqüidade de uma legislação retroativa do que 
portalis: “O homem, que não ocupa senão um ponto 
no tempo e no espaço seria o mais infeliz dos seres, 
se não se pudesse julgar seguro nem sequer quanto 
à sua vida passada. Por essa parte de sua existência, 
já não carregou todo o peso de seu destino? O passa-
do pode deixar dissabores, mas põe termo a todas as 
suas incertezas. Na ordem da natureza, só o futuro é 
incerto e esta própria incerteza é suavizada pela es-
perança, a fiel companheira de nossa fraqueza. Seria 
agravar a triste condição da humanidade querer mu-
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dar, através do sistema da legislação, o sistema da 
natureza, procurando, para o tempo que já se foi, fazer 
reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas 
esperanças”. 23

A norma de direito, que normalmente se projeta 
para o futuro, pode alcançar as situações passadas 
desde que respeite o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, 
da CF. A garantia do direito adquirido foi frontalmente 
violada péla EC nº 30/2000. Findo o processo de co-
nhecimento e de execução, sob a lei de seu tempo, é 
expedido o precatório para pagamento até o final do 
exercício seguinte. Fica, assim, o credor da Fazenda 
Pública certa de que, em tese, até 30 de dezembro 
do exercício seguinte ao da apresentação, a ordem 
judicial deve ser obedecida. O fato de o Estado de-
sobedecer à determinação judicial em nada altera 
o direito adquirido pelo credor, que tem significado 
econômico e ingressa no patrimônio do titular. Não 
mais se trata de expectativa de direito, mas de direi-
to adquirido, com significação econômica, que não 
pode mais, sem lesão, ser excluído ou alterado pela 
lei superveniente.

Carlos Ayres Britto e Valmir Pontes Filho também 
esclarecem que permanência ou não de um direito já 
adquirido é matéria que se equaciona, antes de tudo, 
em face do originário Texto Maior. E não das emendas, 
porque as emendas constitucionais são padecentes 
de inferior hierarquia jurídica, se confrontadas com 
a primitiva Constituição. E sempre necessário ver se 
existe no assoalho da própria Constituição um regime 
pronto e acabado para o instituto do direito adquiri-
do. “E o fato A que esse regime existe nos marcos 
da nossa atual experiência constitucional, a partir 
da altissonante regra de que ‘a lei não prejudicara 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada’ (art. 5º, inciso XXXVI)”. Ressaltando que a 
possibilidade de desconsideração desses institutos 
fragiliza notavelmente o princípio da segurança jurí-
dica, que da consistência e estabilidade ao direito, 
enfatizam que “a derrubada de um direito adquirido 
também possibilitaria o abate do ato jurídico perfeito e 
da coisa julgada, pelo mesmo fato de que esses dois 
outros institutos foram consagrados na mesmíssima 
regra constitucional de reconhecimento do primeiro. 
“A justificativa para guilhotinar um deles o a mesma 
para a derruição dos outros dois, e ai já não se tem 
como escapar à conclusão de que as emendas as-
sim apresentadas tendem efetivamente abolição da 
garantia individual da segurança”.24

23 Apud Vicente Rão. O direito e a vida dos direitos, v. 1, t. II, p. 428.
24 estudos em homenagem a Geraldo Ataliba, v. 2, p. 154.

Acresce notar que essa lei superveniente, no 
caso, não regula todos os casos presentes e futuros, 
mas somente os precatórios passados, provenientes 
de ações intentadas até 31 de dezembro de 1999. E, 
portanto, uma lei voltada para o passado, para remen-
dar uma insolvência crônica do Estado.

O princípio da isonomia também ficou irreme-
diavelmente violentado com a diferença de tratamento 
dado entre os titulares de precatórios. Ha alguma razão 
plausível para essa distinção, para considerar que ape-
nas os credores portadores de precatórios vencíveis 
até o fim de 2001 devem receber o seu credito em dez 
anos? Por que os que ajuizaram as ações a partir de 
2000 podem receber os pagamentos a vista, conforme 
a regra geral? A resposta e Obvia: porque o Estado diz 
não poder paga-los, por mera conveniência, e porque 
a Emenda estabeleceu uma exceção à regra geral, 
prevista no art. 100 da CF. O argumento utilizado pelos 
parlamentares que integram a base política do governo, 
de que o princípio da igualdade não foi agredido porque 
todos os que se encontravam na mesma situação de 
credores da Fazenda Pública foram alcançados pelo 
mesmo escalonamento de dividas e de que o parce-
lamento era um benefício para que não aguardassem 
dez ou vinte anos, sem nada receberem até lá, lembra 
a caustica observação de Anatole France, trazida por 
Nagib Slaibi Filho: “Em sua majestade, a todos a lei trata 
da mesma forma, dando direito aos ricos e aos pobres 
de, no inverno, dormirem sob as pontes de Paris...”.25 
Tratam-se, por certo, de uma igualdade “à moda do por-
co de ORWELL, no bojo da qual havia – como há – os 
“iguais” e os “mais iguais”: “All animais are equal, but 
some animais are more equal than others”. 26

Dessa forma, como vimos o poder reformador 
não podia alterar a disposição constitucional, porque 
o princípio do pagamento dos precatórios judiciários 
estava amparando situações consolidadas de direito 
adquirido pelos seus titulares, fundadas em decisões 
judiciais irreversíveis.

A legitimidade da reforma, em última análise, 
depende da legitimidade do constituinte. Se a reforma 
tivesse peso exatamente igual ao da norma originária, 
e aceitando-se que não há antinomia entre normas 
originárias, estas poderiam ser suplantadas, eventu-
almente, na interpretação dos tribunais. Não haveria 
nunca, também, antinomia entre normas originais e 
derivadas. Ora, nessa linha de pensamento, o substrato 
básico da Constituição iria aos poucos se alterando, 
até a desfiguração completa, o que, convenhamos, 
não foi intenção do constituinte originário.

25 ação declaratória de constitucionalidade, p. 20. 26Eros Grau, O 
direito posto... cit., p. 119.
26 EROS GRAU, O direito posto...cit., 119
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Como a função legislativa, mesmo a do consti-
tuinte derivado, é essencialmente vinculada à norma 
que o instituiu, seria impensável considerá-las iguais. 
Se o poder reformador se submete à norma constitu-
cional – que lhe deu competência para a reforma –, 
por outro lado o originário pressupõe a necessidade 
de alterá-la em sua essência, pois, se a alteração fos-
se apenas superficial, bastaria reformá-la. Por isso 
que o poder originário rompe com todos os laços da 
Constituição superada, exatamente porque o poder 
reformador não tinha competência para a modificação 
na profundidade pretendida.

Se for, em resumo, imprescindível a correspon-
dência entre o preceito consubstanciado na norma 
jurídica e o consenso social de que esse preceito me-
rece ser positivado, e isso se faz com o assentimento 
dos princípios jurídicos, é indisputável que o consenso 
da massa das consciências individuais só pode ser 
avaliado sob a luz da moral e da ética. Elas não pro-
duzem diretamente o direito, mas são a sua medida e 
fundamento original. Afinal, são os princípios morais 
que determinam no ápice da consulta aos princípios 
jurídicos, qual deles será superado pelo outro, e em 
que proporção. Dessa forma, o calote aplicado indis-
tintamente a todos os credores com ações ajuizadas 
até 31-12-1999, sem fundamentação convincente, não 
é moralmente aceitável e estimula o mais temível ar-
bítrio, o arbítrio legal, que se infiltra no mais profundo 
alicerce da pirâmide normativa.

Já foi dito que o homem moderno vive na ser-
vidão consentida das leis. Se o Legislativo não o ob-
serva ele próprio a Lei Maior, o pacto acordado no 
transcorrer dos séculos é rompido e os temores que a 
geração atual não conhece senão nos livros, mas que 
carrega atavicamente nos cantos escuros da mente 
são despertados para o sobressalto da desconfiança 
e da revolta. Quando o direito é imposto às pessoas, 
causando-lhes prejuízo, sem um motivo ético pondero-
so afasta e exclui a participação popular capaz de dar 
o arrimo imprescindível a um plano econômico. Esse 
retrocesso não aproveita a ninguém, nem ao Estado, 
que perde o respaldo do verdadeiro mandante, nem 
ao povo, que descobre que nada conquistou.

6. A Pec nº 12, seus Vicios e Inconstitucionalidades

A Proposta de emenda constitucional que ora 
se analisa padece de vícios insanáveis. Busca o pa-
gamento dos precatórios apos previa compensação 
com débitos inscritos na divida ativa (art. 1º). Assim, o 
direito que foi assegurado ao credor e decorrente de 
decisão judicial transitada em julgado não ira para sua 
disponibilidade jurídica. Antes, devera ser feita a devida 
compensação (verificação de débitos tributários ou não 

inscritos na divida ativa e, em os havendo, serão, antes 
de qualquer levantamento, servir para pagamento dos 
débitos existentes, ate o valor em que se encontrarem). 
Em sendo assim, o credor, depois de longo tempo de 
espera e, em existindo tais débitos, e sendo eles infe-
riores ao valor do levantamento, nada recebera.

O Estado, sem qualquer concurso entre os credo-
res (pois outros podem existir), estará se apropriando, 
mediante expropriação do credito, do valor correspon-
dendo ao debito existente na divida ativa.

Credor privilegiado por previsão constitucional. E o 
nosso pais, cheio de mistérios e de desvãos. De crimes 
praticados em nível constitucional contra credores de 
mau pagador. Apropriação indébita de credito. Vergonha 
inenarrável a qualquer cidadão (aquele que realmente 
exercita seus direitos em face do Estado).

Como se tal não bastasse, o devedor apenas 
pode dispor de percentual fixo para o pagamento de 
seus débitos. Por forca de preceito constitucional, se 
aprovado, preserva o Estado seu patrimônio e suas 
receitas. O credor, ora, o credor. Este e irrelevante. 
Pode estar à morte, mas o patrimônio do Poder Público 
é inatacável, ainda que o ente credor tenha desviado 
recursos, malbaratado receita publica se corrompido, 
adulterado documentos, deixado de prestar contas 
e feito mal use dos recursos, uma vez que desapro-
priou mal o bem particular, avaliou por baixo e não 
cumpre o que manda a constituição. Apesar de tudo, 
recebe benesse do constituinte, qual seja, de apenas 
vincular ao pagamento de seus débitos, apenas 3% 
da receita primaria liquida do ano anterior, se Estado 
ou União e 1,5% da mesma base de calculo para os 
Municípios (art. 2º).

Observe-se que os entes federativos podem ate 
ser reconhecidamente devedores (uma vez que hou-
ve trânsito em julgado da decisão que os condenou), 
mas são premiados pelo constituinte derivado com o 
fato de não estarem obrigados, de agora em diante 
(se aprovado o texto), a disporem de mais do que os 
limites estipulados, ainda que haja fila de credores e 
os coitados já terem sido obrigados a longa espera.

Dos recursos previamente estipulados, 70% de 
cada ente federativo serão destinados ao pagamen-
to dos credores habilitados em leilão. Ah! É verdade. 
Esquecia de esclarecer ao leitor que deve haver um 
leilão dentre os credores. Deverão optar por tal forma 
de pagamento (sob pena de nada receberem e con-
tinuarem na fila, para recebimento na posteridade ou 
aos pósteros que, então, serão beneficiados – será?). 
A partir de terem exercitado sua opção, participarão 
do leilão e terão que reduzir ao máximo o desconto do 
crédito que possuem, volto a insistir, decorrente de de-
cisão judicial transitada em julgado. Aquele que der o 
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maior desconto (parece coisa de piada de comerciante, 
camelô ou, então, de comprador nos deliciosos merca-
dos árabes ou turcos, em que a pechincha faz parte da 
negociação, por força de hábito secular de tais notáveis 
povos) leva o pagamento. Pode ser que do valor que 
tenha para receber saia por 15% ou 20%, dependendo 
da disponibilidade dos demais credores.

Caso o credor não opte por participar do leilão, 
dos valores disponíveis em orçamento, apenas 30% é 
que ficam para o pagamento de seus créditos. Como 
optaram por não abrir mão de seu crédito, pretenden-
do recebê-lo integralmente, são castigados, isto é, 
sancionados com a redução dos recursos disponíveis 
para pagamento de seus direitos.

Mais que isso, os valores serão pagos na ordem 
crescente do crédito, a saber, aqueles que têm quan-
tias menores serão pagos em primeiro lugar. Cuide-se, 
portanto, você que é credor de quantias polpudas e 
não quis abrir mão de seu direito, uma vez que você 
poderá nada receber no exercício e ficará para o se-
guinte, oportunidade em que o ritual se repete. A sa-
ber, você continuará nada recebendo e será recordista 
como credor do governo. Se você pretender figurar no 
Guiness, pode aguardar que será contemplado como 
o credor que durante mais tempo espera pagamento 
do Poder Público.

A compulsoriedade no abrir mão de recursos 
obtidos por força de expropriação de seus bens ou de 
créditos alimentares, agride não só o princípio da coi-
sa julgada, como também o do devido processo legal. 
Agredirá, também, o princípio consagrado no direito 
brasileiro do princípio da ordem cronológica de apre-
sentação dos precatórios.

Em acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Fede-
ral, decidiu-se que “a Carta da República homenageia a 
igualação dos credores” (ADIN, no 1.098-1/SP, rel. Min. 
Marco Aurélio). Mais um princípio que será quebrado 
com a aprovação eventual da PEC em discussão. No 
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou 
que “a norma consubstanciada no art. 100 da Carta 
Política traduz um dos mais expressivos postulados 
realizadores do princípio da igualdade, pois busca 
conferir, na concreção do seu alcance, efetividade à 
exigência constitucional de tratamento isonômico dos 
credores do Estado” (ADIN no 584/PR, rel. Min. Celso 
de Mello).

No mesmo sentido a lição de Alexandre de Mo-
raes, ao afirmar que o art. 100 da Constituição Federal 
disciplina os pagamentos “com a finalidade de asse-
gurar a isonomia entre os credores” (Constituição do 
Brasil interpretada, Ed. Atlas, 2002, pág. 1.353, em 
comentário ao art. 100).

06. Da Inadmissibilidade da Pec 351 e de Seus 
Apensos.

Do quanto se vem dizendo, evidente está que 
a Proposta de Emenda Constitucional não pode ser 
admitida, por agredir cláusula pétrea, na forma do pa-
rágrafo 4o do art. 60 da Constituição Federal, uma vez 
que agride não apenas o princípio da separação dos 
poderes, como também os direitos e garantias indivi-
duais, ou, mais especificamente: a) agride o princípio 
da isonomia de todos perante a lei; b) o princípio de 
que não pode haver agressão a coisa julgada; c) o 
princípio de que não pode ser hostilizado o ato jurídi-
co perfeito; d) invade a esfera de intimidade do Poder 
Judiciário, descumprindo o que este decidirá o que 
viola o princípio da tripartição dos poderes.

Todas as propostas objetivam permitir a que go-
vernos estaduais e municipais deem mais calote em 
todos seus credores.

Diferentemente de todos os devedores que tem 
que sacrificar seu patrimônio pessoal para satisfazer 
seus débitos, a Fazenda Pública objetiva não pagar 
seus credores, sob a pálida alegação de que cuidam de 
débitos anteriores, passados de más gestões e que os 
erários não tem qualquer condição de satisfazê-los.

A PEC que veio do Senado da República busca 
duas importantes inovações, como todas as demais: a) 
vincular percentual máximo da receita, para satisfação 
de seus débitos e b) permitir leilões entre os credores 
para recebimento do que lhes é devido.

Dos recursos vinculados ao pagamento, sessenta 
por cento (60%) serão destinados ao pagamento dos 
precatórios por meio de leilão e quarenta por cento 
(40%) mediante pagamento direto.

Significa, num primeiro plano de análise, que to-
dos aqueles que estão aguardando a longa fila do pa-
gamento que devam, em primeiro lugar, inscreverem-se 
para o recebimento mediante leilão. Deverão oferecer 
portentoso deságio para que possam concorrer em 
igualdade de condições com todos os demais.

Na sequência, aquele crédito que era líquido e 
certo irá ser reduzido em seu montante, para efeito 
de compensação e pagamento com o tributo eventu-
almente devido pelo credor/devedor.

A saber, institui-se o Estado todo poderoso, mau 
pagador, protelador de suas obrigações e descumpridor 
no cumprimento de seus deveres institucionais contra, 
literalmente contra, o credor, pobre e espezinhado, que 
aguarda na longa fila, como das entidades bancárias 
ou dos institutos de previdência, a mendigar o paga-
mento ou satisfação daquele credito que já existe a 
longos anos.
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Pior, crédito que foi apurado e reconhecido pelo 
Poder Judiciário que se mostrou incompetente para 
satisfazer seu próprio julgado.

Passamos do Estado real, ético, cumpridor de 
seus deveres constitucionais, para o Estado aético, 
inadimplente e que homenageia a chicana, o não pa-
gamento, a protelação de suas obrigações.

Nas audiências públicas que se realizaram, as-
sistimos a um bem armado folclore do mau pagador. 
O coitadinho do Estado que não tem como satisfazer 
suas obrigações para com seus credores, porque hou-
ve desapropriações desordenadas e irresponsáveis. A 
saber, o proprietário de então, perdeu seu bem, teve 
que entregá-lo ao poder público, por força de aquisição 
denominada originária, com depósito ofertado insufi-
ciente. O novo proprietário, que é o dono do cofre, não 
efetua o pagamento, torna-se impotente para satisfa-
zer seus débitos, debita a conta a má gestão anterior 
e o antigo proprietário que perdeu sua propriedade, 
deixa de receber o que lhe é devido, sob alegação do 
impagável financeiramente.

Conhecida é a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral de que não se paga o precatório, não se inter-
vém na unidade federativa devedora, sob a alegação 
do possível financeiramente.

Justifica-se, assim, a má gestão anterior, mas o 
que se pretende é salvar a administração atual. Quem 
assume governo, não quer pagar precatório, sob a ale-
gação de que deve investir em prol da sociedade.

O que se passa, em verdade, não é, literalmente, 
a anulação da coisa julgamento, do direito adquirido 
e do ato jurídico perfeito. É sua flexibilização. É a era 
dos direitos (pobre Bobbio) em que já não se devem 
estabelecer os direitos, mas satisfazê-los. E o Con-
gresso Nacional estará pronto a aniquilá-los ou ao 
menos flexibilizá-los.

A PEC no395 do digno Deputado Guilherme Cam-
pos que teria tido o grande propósito de sanear as an-
teriores, padece dos mesmos vícios de inconstitucio-
nalidade. Em verdade, veio para piorar, porque institui, 
agora, percentuais que desequilibram a federação.

O art. 97 que se pretende acrescer (veja-se a 
insanidade de nossa Carta Magna – chamá-la assim 
homenageia denominada Carta outorgada – e não a 
elaborada pelo Parlamento, porque vem de cima para 
baixo, de forma a fazer-nos engolir absurdos legislati-
vos) institui o regime especial (que são débitos subor-
dinados a leilão) pelo prazo de quinze (15) anos.

Estabelece, por outro lado, pagamento regiona-
lizado dos débitos, de forma a criar mais dois tipos de 
credores ou diversos tipos de credores. Os credores 
localizados nos Estados das regiões Norte, Nordeste 
e Centro Oeste apenas poderão disputar 1,5% (um e 

meio por cento) das receitas dos respectivos Estados 
e os das regiões Sul e Sudeste 2% (dois por cento).

Ora, a dicção do parágrafo 4º do art. 60 da Cons-
tituição Federal é bastante esclarecedor, no sentido 
de que não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda constitucional tendente a abolir a forma fede-
rativa de Estado (inciso I). Como se pode criar distinção 
de credores entre Estados federativos, sem lesionar, 
de frente, o pacto federativo. Qual será o credor mais 
beneficiado? De que Estado é a pessoa? Então, você 
será mais beneficiado por nosso legislador constituinte 
derivado. Tenhas suas bênçãos.

Para os municípios, a mesma solução. Escolha 
bem o município onde você residirá no futuro, porque 
pode ser importante para que, então, em nossa alte-
ração, você possa receber seu crédito ou tornar-se um 
credor de primeira ou de segunda categoria, depen-
dendo de onde você residir.

Em sendo assim, nossa Constituição passa a ser 
um caprichoso decreto. Nem se constituição, nem de 
lei se pode rotular a redação proposta. Mas de mero 
decreto ditatorial que cassa direitos, suspende garan-
tias, agride a federação, humilha a república, despres-
tigia o Judiciário e elege, como todo poderoso o chefe 
do executivo, porque dele depende a alimentação de 
muitos e a sobrevida de outros tantos.

Falamos, a pouco, dos credores decorrentes de 
créditos advindos da desapropriação. Não menciona-
mos o que há de mais pungente, ou seja, os credores 
alimentares, isto é, daqueles coitados que aguardam 
na fila não para receberem seus créditos, mas para 
saberem se seus pósteros poderão auferir alguma 
coisa. Talvez já não os filhos, provavelmente os netos. 
Seguramente, nenhum dos credores atuais receberá 
seu credito. Perdão recebê-lo-a, sim, mas não o que 
tem direito, apenas e tão-somente, o que Estados e 
Municípios poderão oferecer. Restos de seus sonhos 
duramente adquiridos. Condenações decorrentes de 
decisões judiciais que reconheceram direitos, por for-
ca de leis mal feitas e não cumpridas, de deveres que 
o Estado deixou de satisfazer, de obrigações que não 
satisfez.

Pior ainda, Senhor Presidente, o parágrafo 3º do 
art. 100 remete para lei local o que já este longamen-
te definido por leis anteriores e o parágrafo 12 do art. 
97 do ADCT estabelece novos valores sobre aqueles 
que já estão definidos em leis estaduais e municipais. 
Algaravia total.

O novo título de crédito a que alude o digno re-
lator não é novo. Ela já existe ha muitos anos. E não 
há como desapegá-lo do direito originário a que está 
vinculado. Os créditos alimentares, assim definidos 
pelo próprio legislador constituinte constitui-se em cré-
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dito que empresta sobrevida a muitas pessoas. Eles 
é que dão substância a inúmeros credores públicos. 
Muitos estão na saudosa expectativa (com perdão do 
oximoro) de receberem alguma coisa para garantir 
seus netos...quiçá.

Em suma, o mau pagador, agora não precisa-
rá incluir em seu orçamento receita suficiente para 
o pagamento de seus débitos. Vejam que fantástico. 
Todo brasileiro minimamente responsável tem que se 
enquadrar em seu orçamento. Eu mesmo, em minhas 
aulas de direito financeira que profiro na Universidade 
de São Paulo tenho dito que o orçamento público, no 
aspecto de seu balanceamento, isto é, de seu equilí-
brio, deve ter a receita adaptada a receita. Tal princí-
pio orçamentário passa a ser uma falácia. Já não vale, 
porque o Estado apenas vinculará uma parte de suas 
receitas para pagamento de seus credores. Como fi-
cam os devedores públicos? Porque não dar a eles o 
mesmo direito? Porque ignorá-los?

Teremos que rever os princípios orçamentários 
e as respectivas leis que deles cuidam, uma vez que 
sua estrutura já não será a mesma, ao menos durante 
um bom tempo, isto é, enquanto durarem os efeitos da 
emenda constitucional se aprovada.

Na esteira do que analisei anteriormente, em 
relação às emendas constitucionais anteriores que 
cuidaram do mesmo tema, a norma que se pretende 
aprovar é absolutamente inconstitucional, porque:

a) lesiva ao princípio federativo (divisão 
do país em regiões para pagamento de cré-
ditos);

b) à república (violação da responsabili-
dade do governante – comum no Brasil),

c) à coisa julgada (descumprimento da 
decisão transitada em julgado),

d) dão direito adquirido (ao montante fi-
xado em liquidação),

e) ao ato jurídico perfeito (já consolidado 
em todas suas circunstâncias),

f) à separação dos poderes (porque in-
vade competência do Judiciário),

g) princípio da igualdade (isonomia), 
como, aliás, já decidiu a Suprema Corte (ADIN 
1.098–1/SV Relator Ministro Marco Aurélio 
e ADIN 584/PR Relator Ministro Celso De 
Mello).

Meu voto propõe a rejeição de todas as emen-
das, porque são inadmissíveis, por agredirem cláu-
sulas pétreas que informam o ordenamento jurídico 
brasileiro.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009. – Depu-
tado Regis de Oliveira

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Neste mo-
mento o painel eletrônico registra a presença de 280 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Portanto, 
temos quorum para deliberar.

RORAIMA

Angela Portela PT 
Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Beto Faro PT 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
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Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 

Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Sérgio Barradas Carneiro PT
Veloso PMDB PmdbPtc
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Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Heringer PDT
Odair Cunha PT
Paulo Delgado PT
Rodrigo de Castro PSDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 28

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 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT

Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Talmir PV
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 
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Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc

Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
José Carlos Vieira PR 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação do requerimento que pleiteia a retirada 
de pauta da proposta de emenda à constituição que 
começamos a discutir, assinado pelo Líder do PSOL.

“Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, VI, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada 
de pauta da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 351, de 2009, da presente ordem do dia.

Termos em que pede deferimento, – Ivan 
Valente, Líder do PSOL”
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 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Claudio 
Cajado, que falará contra a matéria.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
que estamos presenciando aqui é a construção de uma 
regra jurídica que possibilita, principalmente aos muni-
cípios brasileiros, honrar com seus compromissos.

Não podemos, absolutamente, fazer com que 
existam leis que peguem e leis que não peguem.

E o que nós estamos assistindo é que os preca-
tórios, apesar de existirem no ordenamento jurídico 
brasileiro, dificilmente estão conseguindo ser implanta-
dos na sua execução, por absoluta falta de capacidade 
financeira, sobretudo dos municípios brasileiros.

Quando falamos de precatórios, eles são de di-
versas áreas – trabalhistas, civis, outros – e impedem 
que o município possa prever no seu orçamento a 
possibilidade de assumir despesas como essas, que 
não foram causadas pelos atuais gestores. Diga-se de 
passagem, precatório são dívidas remanescentes, do 
passado, de 10, 15, 20 anos, e as administrações têm 
de conviver com esse tipo de despesa e, muitas vezes, 
nos seus orçamentos, não têm a capacidade de custe-
ar esse tipo de elemento de despesa. Daí por que se 
construiu uma possibilidade, através dessa PEC, de os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal honrarem 
as suas dívidas dentro do seu orçamento, dentro da 
sua capacidade de receita ao longo dos anos.

Há avanços, sim! O leilão, por exemplo, que está 
no texto, não é obrigatório. Não é obrigatório! O que 
existe hoje é que muitos escritórios de advocacia fa-
zem uma indústria de precatórios, adquirindo-os e 
esperando o momento, de meses e anos, de receber 
e repassar ao seu cliente ou ficar antecipando o pa-
gamento ao seu cliente.

A partir de agora, a parte interessada poderá se 
manifestar. Se achar que deve receber de forma mais 
célere, oferece um deságio. Aí há, sim, uma possibili-
dade direta de entendimento, entre a parte autora in-
teressada da demanda e o município, com economia 
para os cofres públicos. 

Portanto, não se há de falar em calote, mas de 
uma possibilidade espontânea de cada parte poder, 
no processo, na regra legal, estabelecer o que lhe é 
prioritário.

Rui Barbosa já dizia que uma Justiça que tar-
da não é Justiça. Ou seja, o que adianta propor uma 
ação, ter seu direito garantido e passar 20, 30 anos 
para receber a execução do seu recurso, por meio 
do seu direito reconhecido pela Justiça? Não adianta 
nada. O que precisamos ter é pragmatismo nas nos-
sas decisões. 

Essa PEC demonstra claramente esses avan-
ços, possibilitando que Estados e Municípios do Nor-
te e Nordeste tenham um diferenciador em relação a 
Estados do Sul e do Sudeste, com percentual menor 
a cada ano, para que possam efetivar o pagamento 
desses precatórios, estabelecendo que, como o País 
não é igual, como as regiões são diferentes, possa-
mos oferecer aos Estados e Municípios que integram 
o nosso País no sistema federativo, com as diferenças 
que lhes são inerentes, a possibilidade de execução 
das suas despesas.

Por isso, Sr. Presidente, o Democratas é contra 
a retirada de pauta desse precatório. Achamos que é 
necessário continuar a discutir e proceder à votação 
porque ela vem ao encontro da sociedade brasileira 
ao estabelecer que os direitos reconhecidos pelo Po-
der Judiciário sejam efetivamente cumpridos a partir 
do Poder Executivo. Como está hoje, muitas dessas 
decisões não são passíveis de execução. 

No passado, tentou-se, até, principalmente a Jus-
tiça do Trabalho, o Poder Judiciário, no meu Estado pelo 
menos, a Bahia, forçar os Prefeitos a poderem cumprir 
com as decisões. No entanto, os Prefeitos demonstra-
vam a impossibilidade financeira e contábil de cumprir 
essas decisões, porque são dívidas remanescentes do 
passado. Essas execuções ficaram a ver navios. 

Por isso, essa PEC é oportuna. E nós não podemos 
deixar a oportunidade, repito, de votar essa questão, de 
dar condições a Estados e Municípios, principalmente 
aos Municípios, de avançarem nas duas demandas. 
Ninguém quer fazer com que as dívidas reconhecidas 
não sejam pagas, mas, digo-lhe – até porque, como 
municipalista que sou e com o convívio diário com os 
Prefeitos, presencio isso -, é muitas vezes difícil ao ges-
tor municipal, tendo o sequestro, poder ter uma decisão 
judicial e ficar sem pagar a folha, ficar sem recolher os 
encargos sociais ou deixar de fazer um investimento 
importante nas áreas de saúde e educação. Por isso, 
vamos votar, vamos continuar discutindo.

Peço aos demais membros deste Parlamento que 
mantenham este avanço nessa PEC, votando “sim”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor do requerimento, Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, é preciso dar nome a essa PEC. 
Ela é uma emenda constitucional do calote. É disso 
que se trata. Inclusive, a PEC visa atender apenas a 
uma pequena parcela, e sob condições: pessoas com 
mais de 60 anos ou com doença grave. Apenas isso. 
As pessoas que estão na fila há 20 anos vão dar mais 
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10 anos para receber o que se chama de precatório 
alimentício.

É preciso definir o que é precatório alimentício. 
As pessoas vão achar que é para pessoas muito ricas. 
Precatório alimentício é o que o Estado deve de salá-
rio, verba de indenização, auxílio-doença, pensão. As 
pessoas precisam desse recurso para a sobrevivência. 
É disso que temos de tratar aqui: sobrevivência.

E aí, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o motivo 
pelo qual o Governo não quer dar aumento para os 
aposentados – alegam falta de caixa – é o mesmo 
pelo qual Estados e Municípios não querem pagar os 
precatórios.

Cito um exemplo: a cidade de São Paulo reserva 
13% – 13%! – da sua arrecadação de impostos para 
pagar juros, religiosamente. Para quem? Para o capital 
financeiro, para os bancos. No entanto, a lei vai dizer 
que para precatórios é no máximo 2% nas Regiões 
Sudeste e Sul. É disso que se trata. Ou seja, para pa-
gar juros pode-se colocar o que quiser, para pagar a 
dívida com o povo pobre não tem dinheiro.

É o mesmo caso dos aposentados. Para dar di-
nheiro a banqueiro, a montadora de veículo, para pa-
gar juros da dívida pública – só em 2008 foram 282 
bilhões de reais pagos em juros e amortizações para o 
capital financeiro -, está reservado 30% no Orçamento 
federal. Aqui é a mesma coisa: os Municípios e os Es-
tados se acertaram com o Governo Federal pagar os 
juros, mas não querem fazer provisão do que devem: 
os precatórios.

Aí é que está a questão: deixem de pagar os 
banqueiros, deixem de cumprir a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, porque não existe no Brasil uma lei de 
responsabilidade social com os de baixo, os que mais 
necessitam. É isso que é preciso ser desmascarado.

O projeto comete mais um absurdo ao estabele-
cer leilões de deságio. Ou seja, quem pode oferecer o 
deságio, quem não precisa de dinheiro, quem precisa 
de menos, fura a fila. Isso é mais grave ainda! Rompe-
se a ordem de pagamentos! É um absurdo! Isso não 
é aproximação nenhuma.

O defensor do não adiamento disse que existem 
leis que pegam e leis que não pegam. A lei de cobran-
ça do Imposto de Renda pega, porque todo mundo 
tem descontado na fonte o Imposto de Renda, e a lei 
do salário mínimo, de 1940, nunca foi cumprida inte-
gralmente, porque senão o salário mínimo hoje seria 
o do DIEESE: mais de 2 mil reais. É isso que temos 
de falar.

Nós temos de fazer uma lei para pagar a quem 
se deve: aos pobres, aos que precisam. E não fazer 
uma lei para que o Estado não pague.

Existem pessoas há 30 anos na fila. São pessoas 
que precisam. Isso aqui é uma perversidade contra os 
que não detêm recursos e dependem do que se chama 
autonomia do Estado para pagar a quem quiser. Tenho 
certeza de que as empreiteiras pressionam o municí-
pio a pagar a elas e aos fornecedores. Agora, quando 
chega a hora de pagar aos pobres, não há recursos.

Todos os setores da área jurídica do País, passan-
do pela OAB e pela AJUFE, consideram esse projeto 
absurdo. Ou seja, a negação do direito ao princípio fe-
derativo, à República, à coisa julgada, ao direito adqui-
rido, ao ato jurídico perfeito, à separação de poderes, 
ao princípio da igualdade, à isonomia, como já decidiu 
a Suprema Corte, o Ministro Marco Aurélio, em ação 
direta de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, pedimos o adiamento, porque 
essa PEC é para prejudicar os que não têm posses, 
para empurrar com a barriga e para garantir o paga-
mento de juros da dívida. Aí se os Municípios e os 
Estados terão...

(O microfone é desligado.)

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

O PMDB, como vota?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “não” ao 
requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
ao requerimento.

O PT, como vota? (Pausa.) Vota “sim” ou “não” 
ao requerimento?

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o Bloco?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Essa PEC, Sr. Presidente, 
não é a dos precatórios – esse nome é singelo -, é a 
autorização do calote a governos, administrações de 
Estados e Municípios, contra a cidadania. Na verda-
de, é preciso olhar além das aparências em toda e 
qualquer matéria, sobretudo as que dispõem sobre 
emendas constitucionais.
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Assim como o golpe dado contra os aposentados, 
para não se votar, negando a essência do Parlamento, 
que é votar, aqueles que têm convicção de que o País 
quebra reajustando de maneira correta os aposentados 
tinham que vir aqui dizer “não”. Seria muito melhor do 
que se esconder.

Não podemos aprovar essa matéria porque ela 
esconde o direito da cidadania e leiloa, inclusive com 
deságio, para se receber metade ou parte do que o 
Estado deve.

Portanto, vamos adiar essa matéria e discuti-la 
mais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC, 
como vota?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC quer votar 
hoje, para derrotar hoje essa vergonha dessa PEC, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
ao requerimento.

PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
PSDB?
A SRA. ANDREIA ZITO (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSDB 
orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“não”.

Democratas?
O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
mocratas, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-
cratas, “não”.

PR?
O SR. CHICO DA PRINCESA (PR-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o partido vai 
tomar uma providência mais à vontade no momento em 
que formos discutir o mérito dessa emenda à Constitui-
ção. Consequentemente, para que possamos apreciá-
la hoje, o PP vota “não” ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – PDT, “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
queremos lamentar o que aconteceu na sessão ordi-
nária de hoje, quando grande número de aposentados 
acorreu a esta Casa em razão do compromisso de 
V.Exa. de colocar na pauta o PL nº 1, de 2007. Sabe-
mos que aconteceram artifícios regimentais, o que in-
depende da vontade de V.Exa., mas quero aqui deixar 
registrado que a indignação de todos os aposentados 
se deve ao fato de que esperavam uma decisão. Eles 
sabiam que poderiam até votar contra, mas não queriam 
saber de ficar simplesmente sem decisão nenhuma. E 
sabemos – lamentavelmente, reafirmamos aqui a po-
sição, já na tarde de ontem – que o requerimento de 
adiamento era para propiciar que no dia de hoje o Re-
lator pedisse prazo, o que é ainda regimental, frustrou 
a expectativa de todos os aposentados e pensionistas. 
Esperamos que na próxima semana possamos fazer 
entendimentos para que essa matéria volte à pauta. 
Ela não poderá ficar indefinidamente sem votação, até 
porque a matéria é de 2007 e os aposentados estão, 
sim, indignados, e eles têm razão de aguardar essa 
situação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PTB, Deputado?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O PTB vota 
“não” a esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
ao requerimento.

O PV, como vota?
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Partido Verde en-
caminha o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Governo, “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
estiver de acordo com o requerimento permaneça 
como se encontra e quem estiver contra levante o 
braço. (Pausa.)

O SR. IVAN VALENTE – Aprovado, Presidente. 
Aprovado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – REJEI-
TADO.

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP) – Sr. Presi-
dente, peço verificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. tem 
ou não apoio de outro, Deputado?

O SR. IVAN VALENTE – Não, mas é nítido no 
plenário que apenas 5 ou 6 Deputados levantaram a 
mão, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Por favor, 
não use esse argumento.

V.Exa. não tem apoio, não é? (Pausa.) Então, 
não dá para verificar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, que falará 
a favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Deputado Regis de Oliveira, eu entendo que 
V.Exa. não examinou detalhadamente a PEC. 

O que diz o § 1º do art. 1º, que é o art. 100 da 
Constituição? 

“Os débitos de natureza alimentícia com-
preendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas com-
plementações, benefícios previdenciários e 
indenizações por morte ou invalidez (...)”. 

Terão prioridade. Este é o §1º do art. 1º. 
Diz o § 2º do art. 1º:

“Os débitos de natureza alimentícia cujos 
titulares tenham 60 anos de idade ou mais na 
data da expedição do precatório, ou portado-
res de doença grave, definidos na forma da 
lei, serão pagos com preferência aos demais 
débitos (...)”. 

Terceiro, Sr. Presidente, veja como falta informa-
ção ao se criticar: 

“É obrigatória a inclusão, no orçamento 
das entidades de direito público, de verba ne-
cessária ao pagamento dos débitos (...)”. 

Olhem o § 6º: 

“As dotações orçamentárias e os crédi-
tos abertos serão consignados diretamente ao 
Poder Judiciário (...)”. 

Nada disso existe hoje. 
Deputado Regis, seja paciente, porque ouvi pa-

cientemente V.Exa.
O que acontece hoje, Sr. Presidente? Os terrenos 

são calculados por peritos, que colocam o valor lá em 
cima e comprometem o orçamento das Prefeituras, as 
obras por elas construídas. E o juiz decreta a dívida e 

sequestra o orçamento das Prefeituras. Que orçamen-
to é este? É para pagar escola, funcionário público e 
merenda escolar.

Portanto, esta PEC está preservando a cidada-
nia. O que existe hoje, Deputado Chico Alencar, é que 
a cidadania está representada por construtoras cujos 
peritos calculam as obras 4, 10 vezes mais. Deputado 
Chico, a especulação imobiliária calcula os terrenos 
100 vezes mais e decreta o sequestro dos bens da 
Prefeitura. Assim, Diadema, Serrana, Mauá, São Paulo 
e São Bernardo deixam de pagar a merenda escolar 
e o funcionário público! 

Esta PEC garante prioridade para os créditos 
alimentícios e para quem tem acima de 60 anos. Isso 
está na frente dos precatórios das empreiteiras, da 
especulação imobiliária. 

Acho que o Deputado Chico Alencar, com seu 
compromisso de esquerda, deveria examinar melhor 
essa questão. 

O que existe hoje? Existe uma bagunça. O Po-
der Judiciário sequestra o orçamento da Prefeitura, 
não para pagar a aposentado ou pensão alimentícia; 
sequestra para pagar especulação imobiliária, diárias 
desapropriadas; sequestra para pagar as obras que 
as construtoras calculam. E V.Exa. sabe que os peri-
tos e decisões muitas vezes de setores do Judiciário 
colocam o valor lá em cima. 

Por isso, Sr. Presidente, esta PEC é um avanço, 
porque busca resolver um impasse criado para as Ad-
ministrações Públicas, um impasse criado com a falta 
de prioridades. Por que digo que se criou um impasse? 
Elege-se o Prefeito e o Governador, mas o juiz, on-line, 
sequestra 30 milhões da Prefeitura de Diadema, 10 mi-
lhões de uma prefeitura do interior do Rio de Janeiro. 
Isso inviabiliza as políticas sociais! 

É estranho isto, Sr. Presidente: nós, que temos 
o compromisso com a transformação, não podemos 
falar em transformar em dogma o ato jurídico perfeito 
e o direito adquirido? Ora, se queremos transformar o 
mundo, temos de transformar o ato jurídico perfeito e 
o direito adquirido!

Portanto, esta PEC busca o caminho correto para 
se resolver o impasse criado. 

O Relator, Deputado Eduardo Cunha, negociou 
com todos os Prefeitos. Os Prefeitos do PT foram ou-
vidos e concordam com essa emenda aglutinativa. E 
ela está colocada em bom termo, para que possamos 
votar. Deixar como está é comprometer o orçamento 
das Prefeituras. Se deixamos como está, quem tem 
mais força ganha o pagamento dos precatórios.

Por isso, somos favoráveis a esta PEC e defende-
mos o apoio ao Relator, Deputado Eduardo Cunha.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Paes de Lira, que falará con-
tra a matéria.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ilustres telespectadores da TV Câmara, a PEC 
nº 351 não é um avanço; ela é o filho monstruoso de 
uma mãe monstruosa, a PEC nº 12. É a PEC do calote, 
e merece exatamente esse nome. Vai atingir todos os 
pequenos e médios credores de precatórios de caráter 
alimentar e precatórios relacionados a desapropriações, 
pessoas que abriram caminho para o progresso das 
grandes e médias cidades, pessoas – entre as quais 
muitas estão aposentadas, servidores públicos e mili-
tares – que nunca viram, não conseguem ver, depois 
de 30 anos de luta, a cor do dinheiro que perderam 
das casinhas construídas ou para construí-las, para 
obter o material ou para financiá-las pelo Sistema Fi-
nanceiro Habitacional.

A verdade nua e crua é que esta PEC irá institu-
cionalizar o calote oficial, irá permitir que, para combater 
determinados leões que são alegados em relação aos 
grandes credores, àqueles superavaliados, matemos 
os gatinhos. Este é o objetivo: matar os gatinhos. 

É vergonhoso que um procedimento, que uma 
iniciativa legislativa nesta Casa de leis vise a estipular 
mais 15 anos, além dos 8 mais 10 que foram superados, 
sem que o Poder Público faça o que faz todo cidadão 
comum, ou seja, pagar as suas dívidas, as suas con-
tas. Institucionaliza-se o passado de calote, ao mesmo 
tempo em que se coloca na Constituição um processo 
de leilão muito interessante, senhoras e senhores, um 
leilão em que o único comprador será exatamente o 
grande devedor. Que belo arranjo, não? 

Esse é o arranjo que todo devedor gostaria de ter. 
É o arranjo em que o devedor põe a faca na garganta 
do credor e diz a ele: “Eu sou o único comprador, vou 
pagar o que eu quero”. E será que vai pagar por um 
preço razoável? Não. Vai pagar por um preço vil. Vai 
estipular para aquele precatório um preço vil, e sem 
alternativa. A alternativa? Mais 15 anos nas costas 
dos servidores públicos, dos militares e aposentados 
que esperam ansiosamente receber dos seus credo-
res. Talvez – apenas talvez – os netos dessas pessoas 
possam ver a cor desse dinheiro devido.

O Poder Público deveria ser o primeiro grande 
exemplo na República; o Poder Público deveria ser o 
primeiro grande exemplo de honrar compromissos. Não 
foi isso o que os nossos pais nos ensinaram desde me-
nino? “Filho, não pegue nunca no que não é seu. Filho, 
pague o que você deve.” E agora vem o Poder Público, 
vem o Estado brasileiro querer impor na Constituição 
da República um vexame legislativo como esse? 

Não se pode economizar expressões para com-
bater essa iniciativa. Ela é espúria, não pode ser apro-
vada. Na verdade, ela é inconstitucional, porque viola 
direitos e garantias fundamentais: o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Todas essas 
garantias de uma vez só, de uma pancada só serão 
vulneradas se essa iniciativa for aprovada pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal.

Então, é preciso neste momento, meus caros 
pares, Sr. Presidente, ilustres telespectadores da TV 
Câmara, que os representantes do povo, os Deputados, 
reflitam muito bem – reflitam muito bem – sobre a men-
sagem que vão passar para o futuro. Se aprovarmos 
nesta Casa de leis uma mensagem de que quem tem 
o poder tem a faca e o queijo na mão e pode fazer tudo 
o que quiser, se necessário efetuando uma alteração 
indevida e imprópria no próprio corpo da Constituição 
da República, estaremos sinalizando às gerações fu-
turas que com esperteza ou com força tudo se pode 
fazer; com esperteza ou com força nenhum acordo 
precisa ser cumprido; com esperteza ou com força 
não há por que honrar compromissos. 

É isso que queremos passar às gerações futuras? 
Peço, meus pares, o voto de V.Exas. para os peque-
nos e médios credores, servidores públicos e milita-
res massacrados ao longo de décadas, aposentados 
massacrados ao longo de décadas. Não permitam que 
prospere essa iniciativa que não merece prosperar; 
merece passar ao arquivo da história, para não usar 
expressão mais forte.

Muito obrigado pela sua atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
favoravelmente, tem a palavra o Deputado Guilherme 
Campos.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros amigos De-
putados, os oradores que orientaram contrariamente à 
PEC que hoje estamos apreciando têm enfatizado que 
ela é a PEC do calote, que é uma vergonha, que vem 
descumprir tudo o que a Justiça decidiu. Muito pelo 
contrário; esta PEC, além de garantir o pagamento 
dos precatórios, trará tranquilidade aos entes da Fe-
deração, Prefeituras e Estados, para que possam se 
organizar para esse pagamento. Ela carimba no seu 
orçamento recursos, 1,5% ou 2%, conforme o caso, 
para o pagamento dos precatórios, garantindo prefe-
rência aos alimentares, aos credores com maiores de 
60 anos e aos portadores de doenças graves, e institui 
algo que é o maior ganho, na minha avaliação, entre 
tudo o que nela foi colocado: o leilão. 

Todos sabemos que existe um mercado parale-
lo promovido por grandes escritórios de advocacia e 
grandes empresas, que compram os precatórios com 
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altos deságios do seu valor de face na expectativa de 
recebê-los no futuro. Com o instituto do leilão, o que 
se está promovendo? Um ganho para os entes da 
Federação, para a sociedade. O lucro que hoje está 
concentrado nos grandes escritórios de advocacia e 
nas grandes empresas virá à sociedade através dos 
leilões, que serão eletrônicos, promovidos por inter-
médio da Justiça, com total transparência, permitindo 
àqueles que têm a receber e queiram entrar no leilão 
fazê-lo de maneira transparente, calma, tranquila, ga-
rantindo o recebimento. 

Todos sabemos de várias histórias de precatórios 
prestes a serem recebidos, mas se fica só na vonta-
de de recebê-los, porque não são pagos. Do jeito que 
está, Deputado Paes de Lira, o precatório não é pago. 
Não adianta. O calote existe hoje. 

O que se propõe aqui é carimbar uma verba no 
Orçamento para o pagamento dos precatórios. Com 
isso, estamos garantindo tranquilidade para o credor 
e para o pagador. Hoje, o que está sendo apresenta-
do para aprovação do Plenário veio do Senado. Houve 
evolução tanto na CCJ como na Comissão Especial. 
Houve evolução também com a emenda aglutinativa 
que está sendo colocada para apreciação de V.Exas., 
depois de várias etapas de conversas com os Parla-
mentares envolvidos no processo.

O Relator, Deputado Eduardo Cunha, conseguiu 
conciliar todos os interesses e apresentar uma proposta 
honesta, séria, voltada ao interesse dos entes fede-
rados para pagamento àqueles que têm precatórios a 
receber. Não existe enganação nem algo que esteja 
sendo feito aqui para desqualificar o credor, contra o 
interesse daqueles que têm crédito a receber dos en-
tes da Federação. 

A PEC é para o pagamento de precatórios. Po-
dem acreditar nisso. Está aqui, está escrito. Não existe 
dúvida quanto ao que está sendo proposto. 

Espero dos Srs. Deputados a aprovação desta 
PEC, do jeito que está apresentada a V.Exas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vou aqui confirmar o meu voto na Comis-
são de Constituição e Justiça e Cidadania no sentido 
da inadmissibilidade desta proposta de emenda cons-
titucional.

Quero cumprimentar o Deputado Regis de Oli-
veira pelo brilhantismo do seu parecer e do seu voto 
em separado.

Não tenho dúvida de que se trata de uma mu-
dança que contraria frontalmente cláusulas pétreas da 

Constituição Federal. Tenho convicção dessa plenitude. 
Não posso votar a favor de uma mudança constitucio-
nal dessa natureza.

Em primeiro lugar, o art. 100 da Constituição 
Federal excepciona os créditos de natureza alimentí-
cia. Verificamos, de início, que a emenda aglutinativa 
global de plenário já exclui do caput do art. 100 essa 
questão referente aos créditos de natureza alimentícia, 
estabelecendo esses créditos para os parágrafos que 
se seguem, o que significa que não há mais qualquer 
tipo de privilégio para tais créditos.

Verifica-se, na realidade, que esta proposta busca 
alterar a Constituição Federal para lesar aqueles que 
têm créditos contra a Fazenda Pública de uma manei-
ra geral, sejam a União, os Estados ou os Municípios. 
São pessoas que demandaram, durante anos, a par-
tir do momento em que tiveram o reconhecimento de 
seus direitos por decisão judicial transitada em julgado, 
e vão ter agora o calote oficializado pelo Congresso 
Nacional.

Isso tudo foi feito, sabe-se muito bem, em razão 
de solicitações feitas por Municípios e por alguns Es-
tados que alegam dificuldade no pagamento de seus 
precatórios. 

Mas nada disso justifica uma alteração constitu-
cional desse porte. É muito importante que haja segu-
rança jurídica em nosso País. Não é possível que as 
alterações constitucionais sirvam a qualquer pretexto 
– o que se vê a todo momento nesta Casa. Há cerca 
de mil propostas de emenda constitucional tramitando, 
sobre os mais diversos temas. Busca-se até violar a 
prerrogativa do Poder Executivo de certos projetos que 
são próprios de sua iniciativa. Encaminha-se o projeto; 
colhem-se as assinaturas necessárias; em seguida, 
ele passa na Comissão de Constituição e Justiça sob 
o argumento de que não há ofensa à cláusula pétrea; 
nomeia-se uma Comissão Especial, que só é consti-
tuída por Parlamentares que previamente se manifes-
tem favoravelmente ao tema – não há qualquer debate; 
em seguida, vem a pressão para a inclusão na pauta 
do plenário.

Neste caso específico, parece que a pressão pre-
valeceu e estamos aqui diante desta votação.

Eu não posso concordar com isso. Eu não en-
tendo que a Constituição seja modificada para aten-
der a interesses de quem quer que seja, muito menos 
de Prefeituras ou de Estados que não honraram seus 
compromissos. 

Evidentemente, a conclusão é aquela mesma 
apresentada pelo Deputado Regis de Oliveira, que 
é daqueles que conhecem minimamente o Direito e 
querem respeitar os direitos. Efetivamente, esta é uma 
proposta de emenda constitucional lesiva ao princípio 
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federativo, à República. Nela há violação da responsa-
bilidade do Governante pela coisa julgada e descum-
primento de decisão transitada em julgado; violação ao 
direito adquirido, ao montante fixado em liquidação, ao 
ato jurídico perfeito já consolidado em todas as suas 
circunstâncias e à separação dos Poderes, porque in-
vade a competência do Poder Judiciário e desrespeita 
o princípio da isonomia, evidentemente.

A minha manifestação e meu voto são pela abso-
luta inconstitucionalidade da proposta e, consequen-
temente, pela sua inadmissibilidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Jorginho Maluly, que falará a fa-
vor da matéria.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, quero manifestar o meu repúdio ao 
fato de a Casa ter perdido uma grande oportunidade. 

V.Exa., como sempre – e não faria diferente em 
sua vida pública o que faz na pessoal -, cumpriu e 
honrou a sua palavra, colocando na pauta das vo-
tações o PL nº 1, de 2007, que trata do reajuste dos 
aposentados.

A propósito, registro minha posição favorável aos 
aposentados, meu respeito para com eles, e lamento 
o que aconteceu.

Quando se tem a responsabilidade de ocupar um 
cargo público, seja ele qual for, especialmente no Execu-
tivo, a decisão a ser tomada tem de visar ao bem-estar 
da maioria. Lembro-me de quando foram construir o 
Metrô Vergueiro, o Metrô Jabaquara. Naquele momento, 
os comerciantes da região sentiram, e muito, o prejuí-
zo que as obras lhes trouxeram. Enquanto ocorreram 
as obras, obviamente, todo o comércio da região se 
ressentiu. Mas, depois, com o funcionamento do me-
trô, em qualquer horário do dia, seja de manhã ou à 
tarde, começou a haver grande movimento na estação. 
A desapropriação causou transtornos e prejuízos para 
algumas pessoas; em contrapartida, milhões de pes-
soas se beneficiaram desse transporte público.

Por outro lado, embora respeite e considere o 
Deputado Regis de Oliveira uma das maiores autorida-
des jurídicas e morais desta Casa, um Deputado com 
quem tenho amizade e convivência há muitos anos e 
com quem procuro aprender todas as vezes que pos-
so, penso diferente de S.Exa.

Já fui Prefeito. Quando cheguei à Prefeitura da 
minha querida Mirandópolis, existia um precatório em 
consequência de uma briga com o Governo do Estado 
de São Paulo devido à construção de um presídio no 
Município. O então Prefeito era contrário à implanta-
ção desse presídio e, por isso, criou vários obstácu-
los, entrando numa guerra jurídica contra o Governo 

do Estado. E, ao final do processo, ele foi condenado 
a pagar uma fortuna para o Governo paulista. 

Se não fosse um acordo com a Procuradoria do 
Estado naquele momento, e a Prefeitura de Miran-
dópolis tivesse de pagar aquela dívida, com certeza, 
estaria inviabilizada toda a minha gestão, todas as 
realizações, tudo aquilo que pude fazer em prol da 
população do município.

É verdade que, em certos momentos, algumas 
pessoas, eventualmente, vão ser prejudicadas, mas a 
maioria não o será, porque, quando deixa o caixa mais 
redondo, quando proporciona condições de pagamento 
mais viáveis, o gestor pode fazer mais creches, mais 
escolas, mais ruas, mais postos de saúde, estradas e 
até metrôs, se for uma cidade grande, pode até mes-
mo quitar a folha de pagamento.

É claro que a nossa proposta de emenda à Cons-
tituição, como já foi dito aqui, eventualmente, pode 
prejudicar um ou outro, mas, no geral, no coletivo, dá 
melhores condições a todos, não a este ou àquele Go-
verno. Aqui, por exemplo, há Deputados que já foram 
Governadores, Senadores, que já foram Presidentes 
da República, e muitos poderão ser Governo daqui 
a alguns dias, poderão ser Prefeitos e, ao ocuparem 
esse cargo, seja pelo partido A, seja pelo partido B, 
vão sentir na pele a dificuldade de cumprirem seus 
compromissos e seus pagamentos.

Apesar do respeito que, como disse, tenho pelo 
grande jurista, pelo grande homem público e amigo 
pessoal, o Deputado Regis de Oliveira, e também pelo 
Coronel Paes de Lira, entendo que esse é um avanço 
no sentido de propiciar algo aos gestores competentes, 
aos bem-intencionados. Os mal-intencionados, bem 
sabemos, podem até direcionar de outra maneira, o 
que já aconteceu em alguns lugares, como vimos na 
CPI dos Precatórios. 

Presidente Michel Temer, esta Casa está dan-
do condições para que os gestores públicos possam 
cumprir o seu pagamento, democratizando a oportu-
nidade de pagamento. É verdade que leva tempo, mas 
se colocamos em leilão, damos oportunidade, como 
ocorre no pregão público e em outras questões, de o 
pagamento ser agilizado, ser realizado e, principal-
mente, ser viável. 

Tenho certeza de que, no final de tudo isso, se 
alguns forem prejudicados, a grande coletividade será 
beneficiada, Presidente Michel Temer, porque com o 
caixa mais redondo, com mais dinheiro disponível – 
concluindo, porque não quero extrapolar meu tempo, 
o que sempre respeitei -, há condições de gestão pú-
blica para quem está ocupando o cargo de Prefeito, 
Governador ou Presidente. 
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E aproveito que V.Exa. está na Mesa para, mais 
uma vez, pedir que, seguindo a sua firmeza e deter-
minação, coloque o mais rápido possível o PL nº 1, de 
2007, novamente na pauta de votação, para que pos-
samos mostrar à sociedade, especialmente àqueles 
mais velhos, que pagaram durante toda a sua vida para 
poder ter o direito à aposentadoria, que os homens pú-
blicos deste País respeitam o seu passado, respeitam 
o seu presente e, principalmente, estão garantindo o 
seu futuro com uma aposentadoria mais digna.

Por isso, Sr. Presidente, somos favoráveis a essa 
proposta de emenda à Constituição. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da matéria, Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Michel Temer, Sras. e Srs. 
Deputados, quero destacar um outro aspecto da ma-
téria que vamos votar agora.

A receita corrente líquida do Estado de São Paulo 
é 75 bilhões de reais; 2% dessa receita corrente líqui-
da, o que vai passar a viger a partir desta PEC, que 
espero seja aprovada, são 1,5 bilhão de reais. 

Qual é a nossa situação hoje? E, depois, quero 
falar da cidade de São Paulo e também de municípios 
menores.

Já temos o comprometimento com a educação, 
com a saúde, com a folha de pagamento, o compro-
metimento com isso e com aquilo. Administrador pú-
blico no Brasil começa a ter como horizonte gestão de 
folha, gestão de precatórios, gestão de tudo, menos 
de investimento. 

Quem está nos vendo, quem paga impostos – IPTU, 
ISS, Imposto de Renda, IPVA etc. – quer como retorno, 
legitimamente, investimentos, além de serviços com qua-
lidade, creche, escola, posto de saúde, hospital. 

O povo trabalhador, o povo pobre sabe que é o 
que mais paga impostos. Paga na cesta básica, paga 
no supermercado, pagam no pãozinho – e, como vi-
mos aqui ontem, uma parte do Plenário se recusou a 
admitir a isenção ao pãozinho. 

O que estamos fazendo aqui, parece-me, é algo 
de uma sensatez cristalina: estabelecer um percentu-
al, que é variável de acordo com as regiões do País. 
A cidade de São Paulo vai pagar 1,5% da sua receita 
líquida, que é pouco mais de 18 bilhões de reais. Vão 
ser 300 milhões de reais. É mais do que está compro-
metido hoje. Há sensatez nisso.

Vi o Deputado Biscaia, a quem estimo e admiro, 
argumentando contra, falando de inconstitucionalida-
de. Deputado, é um avanço extraordinário em todos 
os critérios. Não estão privilegiados, mas assegu-
rados: 50% desses recursos serão destinados para 

precatórios alimentares, para aqueles com mais de 
60 anos e para portadores de deficiência. Mesmo os 
recursos destinados aos leilões observarão critérios 
dessa natureza. 

Portanto, parece-me uma sensatez recebermos 
no gabinete do Deputado Michel Temer vários Prefeitos 
de todos os partidos. Lembro-me de que o Prefeito de 
Mauá, do PT, era um dos que pedia enfaticamente que 
votássemos essa PEC. Lembro-me também de Prefeitos 
de cidades pequenas. Um nos disse, inclusive, que, com 
relação, a ele foi imposto um castigo, pode-se dizer assim: 
o Judiciário determinou que o cofre – cofre físico – da 
Prefeitura fosse esvaziado de qualquer recurso financeiro. 
Lá havia algumas moedas, e elas foram levadas. 

Propomos então uma sistemática que permitirá, 
via leilão, um jogo saudável, uma concorrência saudá-
vel, em função de deságio e de várias circunstâncias 
dos credores. Isso, de outro lado, assegurará priorida-
de absoluta de pagamento dos precatórios alimenta-
res às pessoas com mais de 60 anos e portadoras de 
deficiência física.

É uma questão de sensatez, Sras. e Srs. Deputa-
dos, que ajuda tanto a gestão pública quanto aqueles 
que são credores de precatórios.

Portanto, Sr. Presidente, espero que o voto seja 
favorável a essa PEC.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a PEC busca trazer 
uma compreensão, até porque existem algumas dis-
torções no tocante à função do Estado. Obviamente, 
o Estado também é devedor de obrigações, no entan-
to, o que está acima dos interesses do Estado são os 
interesses do coletivo.

O interesse individual de um credor do Estado de 
receber o seu crédito não pode estar acima do interesse 
maior da sociedade. Retirar do Orçamento recurso que, 
muitas vezes, seria destinado à saúde e à educação, 
para cobrir um precatório e atender a uma legítima de-
manda individual pode ser correto, mas há de se sopesar 
esses interesses. Até porque não se pode sacrificar o 
coletivo para atender a interesse de um credor, em ra-
zão de demanda que, em muitos casos, pega o Estado 
indefeso ou com a defesa mal construída.

Se fosse possível ampliar o prazo para analisar 
as ações rescisórias e revê-las, certamente o conte-
údo dos precatórios não seria o atual – e o digo em 
face da defesa precária do Estado para defender seus 
interesses. Esse é um fato a ser considerado.

Outro fato é o mercado paralelo de venda de 
precatórios. O projeto propõe o leilão, mas, hoje, na 
verdade, já existe um leilão informal.
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Muitos bancos e muitos escritórios de advogados 
compram precatórios, pagando deságio ao legítimo in-
teressado por cessão de direitos. Portanto, na verdade, 
já há um leilão em prejuízo do credor, que se submete 
a uma grande banca advocatícia ou a um grande ban-
co. Com o leilão público, em razão da transparência da 
negociação, esse credor teria maior proteção, e seriam 
estabelecidos critérios importantes para o pagamento 
prioritário dos precatórios alimentares aos mais fragili-
zados – os idosos ou os portadores de necessidades 
especiais.

Essa emenda constitucional vem causando polê-
mica principalmente entre as grandes bancas de advo-
gados e bancos, que comercializam o precatório para 
fazer transações de compensações tributárias. Então, 
certamente eles não gostariam que essa matéria fosse 
aprovada na data de hoje.

Concordo com o conteúdo básico. Há algumas 
divergências pontuais, mas elas não obscurecem, 
não dificultam o nosso apoio, o nosso voto favorável à 
aprovação da PEC nº 451. 

Por essa razão, somos favoráveis à sua aprova-
ção, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – NÃO HA-
VENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ficam, 
portanto, prejudicados os requerimentos que solicitam 
o encerramento da discussão.

“Sr. Presidente,
Requeremos, a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, inciso XI, combinado com o 
art. 178 do Regimento Interno, o encerramento 
da discussão da PEC 351-B/ 2009.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – Claudio Cajado, Vice-Líder do De-
mocratas”

“Sr. Presidente,
Requeremos, a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 178 do Regimento Interno, o 
encerramento da discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição de nº 351 de 2009, 
que altera o art. 100 da Constituição Federal 
e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, instituindo regime 
especial de pagamento de precatórios pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
apreciação na presente Sessão.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – Guilherme Campos, Vice-Líder do 
Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O projeto 
foi emendado. Há sobre a Mesa a seguinte emenda:

EMENDA AGLUTINATIVA GLOBAL DE PLENÁ-
RIO Nº 1

(PEC 395/2009, art. 1º da PEC 351/2009, emen-
das nºs 04, 05, 07, 09, 11, 12 e 13 e do Substitutivo 
adotado pela Comissão Especial)

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 O art. 100 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazen-
das Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusi-
vamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 
a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 
este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compre-
endem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas complementações, benefí-
cios previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtu-
de de sentença judicial transitada em julgado, e serão 
pagos com preferência sobre todos os demais débitos, 
exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos 
titulares, tenham sessenta anos de idade ou mais na 
data de expedição do precatório, ou portadores de do-
ença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do 
§ 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa 
finalidade, sendo que o restante será pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório.

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativa-
mente à expedição de precatórios não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em leis como 
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam 
fazer em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado.

§4º Para os fins do § 3º, poderão ser fixados, por 
leis próprias, valores distintos às entidades de direito 
público, segundo as diferentes capacidades econômi-
cas, sendo o mínimo igual ao valor do maior beneficio 
do regime geral de previdência social.

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios ju-
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diciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final de exercício seguinte, quando 
terão seus valores atualizados monetariamente.

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos 
abertos serão consignados diretamente ao Poder Judi-
ciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a 
decisão exequenda determinar o pagamento integral, e 
autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente 
para os casos de preterimento de seu direito de pre-
cedência ou de não alocação orçamentária do valor 
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da 
quantia respectiva.

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, 
por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustar 
a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime 
de responsabilidade e responderá, também, perante 
o Conselho Nacional de Justiça.

§ 8º É vedada a expedição de precatórios com-
plementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor 
da execução para fins de enquadramento de parcela 
do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, 
independentemente de regulamentação, dele deverá 
ser abatido a título de compensação, valor correspon-
dente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não 
em dívida ativa e constituídos contra o credor original 
pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vin-
cendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja 
execução esteja suspensa em virtude de contestação 
administrativa ou judicial.

§ 10 Antes da expedição dos precatórios, o Tri-
bunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito 
de abatimento, informação sobre os débitos que pre-
encham as condições estabelecidas no § 9º, para os 
fins nele previstos.

§ 11 É facultada ao credor, conforme estabeleci-
do em lei da entidade federativa devedora, a entrega 
de créditos em precatórios para compra de imóveis 
públicos do respectivo ente federado.

§ 12 A partir da início da promulgação da emen-
da constitucional, a atualização de valores de requi-
sitórios, após sua expedição, independentemente de 
sua natureza, será feita pelo índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de poupança, e para fins 
de compensação da mora, incidirão juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a cader-
neta de poupança, ficando excluída a incidência de 
juros compensatórios.

§ 13 O credor poderá ceder, total ou parcialmente, 
seus créditos em precatórios a terceiros, independen-

te da concordância do devedor, não se aplicando ao 
cessionário os §§ 2º e 3º.

§ 14 A cessão de precatórios somente produzirá 
efeitos após comunicação, através de petição protoco-
lizada ao tribunal de origem e à entidade devedora.

§ 15 Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei 
complementar poderá estabelecer regime especial 
para pagamento de crédito de precatórios de Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre 
vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo 
de liquidação.

§ 16 A seu critério exclusivo e na forma de lei, a 
União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, 
de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinancian-
do-os diretamente.

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte 
artigo:

Art. 97. Até que seja editada lei complementar de 
que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data 
de publicação desta emenda constitucional, estejam em 
mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às 
suas administrações direta e indireta, inclusive os emi-
tidos durante o período de vigência do regime especial 
instituído por este artigo, farão esses pagamentos de 
acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo 
inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição 
Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º,9º,10,11,12,13 e 14, 
e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já 
formalizados na data de promulgação desta emenda 
constitucional.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, sujeitos ao regime especial de que trata este artigo 
optarão, através de ato do Poder Executivo:

I – pelo depósito em conta especial do 
valor referido pelo § 2º deste artigo; ou

II – pela adoção do regime especial pelo 
prazo de até quinze anos, caso em que o per-
centual a ser depositado na conta especial a 
que se refere o § 2º deste artigo corresponde-
rá, anualmente, ao saldo total dos precatórios 
devidos, acrescido do índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de poupança e de 
juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança 
para fins de compensação da mora, excluída 
a incidência de juros compensatórios, diminu-
ído das amortizações e dividido pelo número 
de anos restantes no regime especial de pa-
gamento.
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§ 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a ven-
cer, pelo regime especial, os Estados, Distrito Federal 
e Municípios devedores depositarão mensalmente, 
em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze 
avos) do valor calculado percentualmente sobre as 
respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no 
segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo 
que esse percentual, calculado no momento de opção 
pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que 
se refere o § 14 deste artigo, será:

I – para Estados e para o Distrito Fe-
deral:

a) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para os Estados das regiões Norte, Nordeste 
e Centro Oeste, além do Distrito Federal, ou 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder até trinta e cinco por cento do total da 
receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, dois por cento, para 
os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo 
estoque de precatórios pendentes das suas 
administrações direta e indireta, corresponder 
a mais de trinta e cinco por cento da receita 
corrente líquida.

II – para Municípios:
a) de, no mínimo, um por cento, para Mu-

nicípios das regiões Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, ou cujo estoque de precatórios penden-
tes das suas administrações direta e indireta, 
corresponder até trinta e cinco por cento da 
receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para Municípios das regiões Sul e Sudeste, 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder a mais de trinta e cinco por cento da 
receita corrente líquida.

§ 3º Entende-se como receita corrente líquida, 
para os fins de que trata este artigo, o somatório das 
receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agrope-
cuárias, de contribuições e de serviços, transferên-
cias correntes e outras receitas correntes, incluindo 
as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Fede-
ral, verificado no período compreendido pelo mês de 
referência e os onze meses anteriores, excluídas as 
duplicidades, e deduzidas:

I – nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitu-
cional;

II – nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Municípios, a contribuição dos servidores 

para custeio do seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira referida no § 9º 
do art. 201 da Constituição Federal.

§ 4º As contas especiais de que tratam os §§ 1º 
e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça lo-
cal, para pagamento de precatórios expedidos pelos 
tribunais.

§ 5º Os recursos depositados nas contas espe-
ciais de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo não po-
derão retornar para livre movimentação de Estados, 
Distrito Federal e Municípios devedores.

§ 6º Pelo menos cinquenta por cento dos recursos 
de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo serão utilizados 
para pagamento de precatórios em ordem cronológica 
de apresentação, respeitada as preferências definidas 
no § 2º do art. 100.

§ 7º Nos casos em que não se possa estabele-
cer a precedência cronológica entre dois precatórios, 
pagar-se-á primeiro o precatório de menor valor.

§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá 
de opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal 
e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, 
obedecendo a seguinte forma, que poderá ser aplica-
da isoladamente ou simultaneamente:

I – destinados ao pagamento dos preca-
tórios por meio do leilão;

II – destinados a pagamento à vista de 
precatórios não quitados na forma do § 6° e 
do inciso I , em ordem única e crescente de 
valor por precatório.

III – destinados a pagamento por acordo 
direto com os credores, na forma estabelecida 
por lei própria da entidade devedora, que po-
derá prever criação e forma de funcionamento 
de câmara de conciliação.

§ 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º 
deste artigo:

I – serão realizados por meio de sistema 
eletrônico administrado por entidade autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo 
Banco Central do Brasil.

II – admitirão a habilitação de precató-
rios, ou parcela de cada precatório indicada 
pelo seu detentor, em relação aos quais não 
esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, 
recurso ou impugnação de qualquer natureza; 
permitida por iniciativa do Poder Executivo a 
compensação com débitos líquidos e certos, 
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 
contra devedor originário pela Fazenda Pública 
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devedora até a data da expedição do preca-
tório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade 
esteja suspensa nos termos da legislação, 
ou que já tenham sido objeto de abatimento 
nos termos do § 9º do art. 100 da Constitui-
ção Federal.

III – ocorrerão por meio de oferta pública 
a todos os credores habilitados pelo respectivo 
ente federativo devedor;

IV – considerarão automaticamente ha-
bilitado o credor que satisfaça o que consta 
no inciso II;

V – serão realizados tantas vezes quanto 
necessário em função do valor disponível;

VI – a competição por parcela do valor 
total ocorrerá a critério do credor, com deságio 
sobre o valor desta;

VII – ocorrerão na modalidade deságio, 
associado ao maior volume ofertado cumula-
do ou não com o maior percentual de deságio, 
pelo maior percentual de deságio, podendo ser 
fixado valor máximo por credor, ou por outro 
critério a ser definido em edital;

VIII – o mecanismo de formação de pre-
ço constará nos editais publicados para cada 
leilão;

IX – a quitação parcial dos precatórios 
será homologada pelo respectivo Tribunal que 
o expediu.

§ 10 No caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam os §§ 1º, II, 2º e 6º deste ar-
tigo:

I – haverá o sequestro de quantia nas 
contas de Estados, Distrito Federal e Municí-
pios devedores, por ordem do Presidente do 
Tribunal referido no § 4º, até o limite do valor 
não liberado;

II – constituir-se-á, alternativamente, por 
ordem do Presidente do Tribunal requerido, em 
favor dos credores de precatórios, contra Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios devedores, 
direito líquido e certo, autoaplicável e indepen-
dentemente de regulamentação, à compensa-
ção automática com débitos líquidos lançados 
por esta contra aqueles, e, havendo saldo em 
favor do credor, o valor terá automaticamente 
poder liberatório do pagamento de tributos de 
Estados, Distrito Federal e Municípios deve-
dores, até onde se compensarem;

III – o chefe do Poder Executivo responde-
rá na forma da legislação de responsabilidade 
fiscal e de improbidade administrativa;

IV – enquanto perdurar a omissão a en-
tidade devedora:

a) não poderá contrair empréstimo ex-
terno ou interno;

b) ficará impedida de receber transferên-
cias voluntárias;

V – a União reterá os repasses relativos 
ao Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal e ao Fundo de Participação 
dos Municípios, e os depositará nas contas 
especiais referidas no § 1º, devendo sua utili-
zação obedecer ao que prescreve o § 5º, am-
bos deste artigo.

§ 11 No caso de precatórios relativos a diversos 
credores, em litisconsórcio, admite-se o desmembra-
mento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do 
precatório, por credor, e, por este, a habilitação do 
valor total a que tem direito, não se aplicando, neste 
caso, a regra dos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constitui-
ção Federal.

§ 12 Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não 
estiver publicada em até cento e oitenta dias, contados 
da data de publicação desta emenda constitucional, 
será considerado, para os fins referidos, em relação 
à Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, 
omissos na regulamentação, o valor de:

I – quarenta salários mínimos para Es-
tados e para o Distrito Federal;

II – trinta salários mínimos para Muni-
cípios.

§ 13 Enquanto Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios devedores estiverem realizando pagamentos de 
precatórios pelo regime especial, estará suspensa a 
fluência da mora, não poderão sofrer sequestro de va-
lores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam os §§ 1º, II e 2º deste artigo.

§ 14 O regime especial de pagamento de preca-
tório previsto no § 1º, I, vigorará enquanto o valor dos 
precatórios devidos for superior ao valor dos recursos 
vinculados, nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou 
pelo prazo fixo de até quinze anos, no caso da opção 
prevista no § 1º, II.

§ 15 Os precatórios parcelados na forma do art. 
33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, e ainda pendentes de pagamento, 
ingressarão no regime especial com o valor atualizado 
das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem 
como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais.

§ 16 A partir da promulgação desta emenda 
constitucional a atualização de valores de requisitó-
rios, independentemente de sua natureza, será feita 
pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta 
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de poupança e para fins de compensação da mora, 
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando 
excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 17 O valor que exceder o limite previsto no § 
2° do artigo 100 da Constituição Federal será pago, 
durante a vigência do regime especial, na forma pre-
vista nos incisos I e II do § 8° deste artigo, devendo 
os valores dispendidos para o atendimento do § 2º do 
art. 100 da Constituição Federal serem computados 
para efeito do § 6º deste artigo.

§ 18 Durante a vigência do regime especial a que 
se refere este artigo gozarão também da preferência a 
que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios 
que tenham completado sessenta anos de idade até a 
data da promulgação desta emenda constitucional.

Art. 3º A implantação do regime de pagamento 
criado pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 
noventa dias, contados da data da publicação desta 
emenda constitucional.

Art. 4º A entidade federativa voltará a observar so-
mente o disposto no art. 100 da Constituição Federal:

I – no caso de opção pelo sistema do in-
ciso I do § 1º do art. 97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, quando o valor dos 
precatórios devidos for inferior ao dos recursos 
destinados ao seu pagamento;

II – no caso de opção pelo sistema do 
inciso II do § 1º do art. 97 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, ao final 
do prazo.

Art. 5º Ficam convalidadas todas as cessões de 
precatórios efetuadas antes da promulgação desta 
Emenda Constitucional, independente da concordância 
da entidade devedora.

Art. 6º Ficam também convalidadas todas as 
compensações de precatórios com tributos vencidos 
até 15 de outubro de 2009, da entidade devedora, 
efetuadas na forma do disposto no § 2º do art. 78 do 
ADCT, realizadas antes da promulgação desta emen-
da constitucional.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, . – José Aníbal, Líder do 
PSDB; Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco Par-
lamentar PMDB,PTC; Hugo Leal, Líder do PSC; Fer-
nando Coruja, Líder do PPS; Benedito de Lira, 1º 
Vice-Líder do PP; José Guimarães, Vice-Líder do PT; 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do Democratas; Pedro 
Fernandes, Vice-Líder do PTB; João Carlos Bacelar, 
Vice-Líder do PR.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-
se à votação da matéria. Para encaminhar, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Paes de Lira, que falará 
contra a matéria.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, já disse praticamente tudo o que tinha a dizer, 
mas um argumento me chama muito a atenção: o de 
que há investimentos públicos a priorizar, porque eles 
atendem toda a coletividade. Não me parece corre-
to justificar a necessidade de investimentos públicos 
para retirar recursos de pessoas que, na verdade, já 
foram prejudicadas por decisões anteriores do mesmo 
Poder Público.

Aí é que está a questão: essas pessoas já deram 
a sua contribuição, inclusive de sofrimento, porque 
há décadas tentam, desesperadamente, obter o res-
sarcimento, o pagamento daquilo lhes é devido pelo 
Poder Público. 

Esse argumento não me parece correto, justo, 
consentâneo com os princípios da Constituição da 
República. Então, ele deve ser rejeitado da mesma 
forma. 

O importante é nos lembrarmos de que, na ver-
dade, essas situações vêm se arrastando dentro do 
seguinte esquema: um determinado administrador 
público, seja municipal, seja estadual, recebe uma 
ordem judicial, mas se recusa a cumpri-la. Apostando 
na impunidade, ele empurra essa questão para o seu 
sucessor, dizendo, com os seus botões: “Ele que cuide 
disso. Eu vou cuidar dos meus projetos”. E a mesma 
coisa faz o próximo, e o próximo, e o próximo, e assim 
se vai sucedendo, numa escalada de descalabro que 
deveria merecer, por parte do Poder Judiciário, medi-
das de forças, até de intervenção, uma medida que 
nunca é realizada e, quando é decretada pelo Poder 
Judiciário, não é executada.

Com base nisso, sabendo que nada acontece, os 
administradores públicos passam essa herança mal-
dita a seus sucessores. Chega um momento em que 
o Prefeito ou o Governador, ao analisar suas contas, 
até pretende pagá-las, mas não tem como. Isso é re-
sultado de um processo.

Se aprovarmos essa medida, cristalizaremos todo 
esse processo danoso e antijurídico de violação dos 
direitos fundamentais dos credores, que, em essên-
cia, são pequenos e médios credores alimentares ou 
credores que cederam suas casas, construídas com 
anos de sacrifício, para o progresso das pequenas, 
grandes e médias cidades.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, a matéria deve merecer, por parte desta Casa, 
rejeição.
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 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Guilherme Cam-
pos, para encaminhar a favor.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito se discutiu 
a respeito da matéria. Vamos votar essa PEC, que sig-
nifica para os credores a garantia de recebimento e, 
para os Estados e entes da Federação, a possibilidade 
de fazer uma programação de pagamento, trazendo 
uma série de vantagens para ambos. 

Encaminhamos favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, participei da dis-
cussão, que, embora tenha avançado bastante, ainda 
é insuficiente. 

Temos um problema concreto: as dívidas, que 
têm que ser pagas pelos Governos Federal, Estadu-
ais e Municipais. Esta PEC não trata da parte federal. 
Segundo informações, o Governo Federal está em dia 
com os precatórios – não tenho certeza absoluta disso, 
é a informação que recebi. 

Há um problema: no meio das discussões apare-
ceu uma proposta, bancada pela OAB, pela FIESP e por 
várias outras entidades, de se criar um fundo nacional 
para resolver o estoque, o presente e o futuro. O que 
estamos votando vai resolver o problema em parte.

O Relator avançou bastante. Há agora garantia 
de recursos do Orçamento, o que não havia antes. E 
apareceram outras possibilidades, inclusive a de apro-
varmos a criação do Fundo por meio de projeto de lei, 
porque leilão e negociação nas câmaras vão ensejar 
uma discussão judicial infindável neste País.

Quero contribuir. Não é porque me inscrevi para 
falar contra que eu seja radicalmente contrário à pro-
posta. Parece até contradição, mas não é, porque nos-
so objetivo é construir, é edificar.

Fala-se em mais de 100 bilhões de dívida que 
Estados e Municípios têm com precatoristas – preca-
torista é o credor que tem a receber seja pensão ali-
mentar, seja desapropriação, seja dívida de qualquer 
outra natureza. Também aprendemos isso neste pro-
cesso de discussão.

A ideia central, o ponto que ficou em discussão, 
é o leilão. Metade dos recursos vai ser utilizada para 
pagamento em leilão. Digamos que o precatorista te-
nha 100 mil reais para receber. Para antecipar o re-

cebimento, vai ter de ir a leilão e oferecer desconto 
maior. Ora, é preciso ver que ele levou anos para ad-
quirir essa ação. 

No Brasil, nenhuma ação indenizatória é conclu-
ída antes de 18 anos. Participei, há 3 anos, em Foz do 
Iguaçu, de debate sobre execuções fiscais e outras, 
como a de desapropriação. Nosso Poder Judiciário é 
conhecido como o mais lento do mundo. O mais lento! 
É um Poder que não julga rapidamente, e todos sa-
bemos disso. Então, a pessoa vai ter de esperar 10, 
15, 20 anos, entrar na fila e, depois, se quiser receber 
antecipadamente... Na ideia do Fundo Nacional, se 
ela quer receber antes, recebe em cotas e, com essa 
cota em mão, vai negociar o papel no mercado. Essa 
é uma forma de resolver o todo.

Espero que as Lideranças possam bancar agora 
um projeto de lei. Com isso, eu me disporia até a votar 
a favor. Parece que a intenção é a de elaborarmos um 
projeto de lei que crie o Fundo Nacional, num enten-
dimento entre os principais Estados e Municípios, o 
Governo Federal e o Congresso Nacional.

Criamos o Fundo e aprovamos esta PEC para 
resolver os problemas imediatos dos Srs. Prefeitos e 
Governadores. Nesse ponto, Oposição e Governo se 
entenderam. Espero que nos entendamos também 
numa proposta melhor do que esta. Este é o desafio 
e a proposta que faço: vamos aprovar a criação de um 
Fundo que possa resolver em definitivo os problemas 
dos precatórios no Brasil, para trás e para a frente.

Com isso, vamos ter condições de dizer que, se 
há críticas, também há bom senso e entendimento para 
avançarmos numa proposta de solução para milhares 
de pessoas em todo o Brasil.

Portanto, nossa posição não é radicalmente con-
trária, queremos avançar para melhorar a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar a favor, tem a palavra o Deputado José Ge-
noíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, vejo que a discussão avan-
çou, mas trago alguns dados para mostrar aos cole-
gas a injustiça dos precatórios, particularmente para 
os companheiros da Frente Nacional de Prefeitos que 
têm história de luta pela transformação. 

Quero citar para V.Exas. alguns casos.
Precatório em Morungaba, São Paulo: 7 hectares. 

Valor de mercado: 400 mil reais. Valor do precatório: 
5 milhões de reais.

Serra Azul, São Paulo, que não é administrada 
pelo PT: 2 funcionários. Valor do precatório: 2 milhões 
de reais. Orçamento da Prefeitura: 5 milhões de reais. 
Arrecadação anual: 12 milhões de reais.
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Diadema, que muitos colegas conhecem, preca-
tório: área de 67 mil metros quadrados. Valor de mer-
cado: 2 milhões e 600 mil reais. Valor do precatório: 
somando tudo, 4 milhões, 761 mil reais. Valor cobrado: 
11 milhões, 458 mil reais.

O que há nesses 11 milhões? Oito por cento de 
honorários advocatícios! Por isso a OAB é contra. Oito 
por cento de honorários advocatícios! Juros de mora: 
6%. Juros compensatórios: 12%. Juros legais: 6%. Va-
lor do precatório: 16 milhões, 264 mil.

É isso que nós vamos manter? Isso é especula-
ção imobiliária, é o resultado do trabalho do escritório 
de advogado que bota o valor lá para cima e prende 
a Prefeitura! Sabem o que acontece? O sequestro do 
orçamento. E de onde a Prefeitura tira o dinheiro? Da 
merenda, do hospital, do funcionalismo público. E o 
Prefeito simplesmente diz: “Tem de pagar”.

Pergunto aos meus colegas de bancada: num 
precatório da área imobiliária, num precatório de uma 
construtora, quem vai ter mais pressão para a Prefeitu-
ra? Quem fez a perícia do terreno, quem fez o cálculo 
dos honorários advocatícios, quem fez a valorização da 
obra, porque a empreiteira pede um novo cálculo.

É isso que vamos deixar? Não! Nós estamos 
dizendo o seguinte: primeiro, que a prioridade são os 
precatórios alimentícios; segundo, que se deve prio-
rizar quem tem 60 anos ou mais; terceiro, que deve 
ser colocado no orçamento da Prefeitura; quarto, que 
fica vinculado ao Poder Judiciário; quinto, que se faz 
um leilão – e, dessa forma, pelo menos 50% são ga-
rantidos.

Eu não entendo como companheiros e compa-
nheiras que falam da especulação imobiliária, da valo-
rização de terrenos pela especulação, vão querer que 
as Prefeituras fiquem presas a esses valores absur-
dos. Aí, elas não vão pagar merenda, não vão pagar 
hospital. Não é justo!

Alguém disse que esta emenda é sensata porque 
estabelece prioridade, uma vinculação de receita, um 
leilão de 50%. Façam uma pesquisa, perguntem aos 
escritórios de advogados e às construtoras se estão 
satisfeitas com esta PEC. Não estão. Dirão que é calote 
e que, se quiserem, as Prefeituras podem priorizar a 
população mais carente e as pessoas com 60 anos ou 
mais, bem como o pagamento do crédito alimentício. 
Não podemos, porém, fazer isso hoje.

Diadema tem 30 milhões sequestrados do orça-
mento. Sequestram on line! Quando a Prefeitura vai 
pagar a merenda escolar, vê que não tem dinheiro. Esta 
é a realidade: é uma injustiça. Não posso aceitar que 
se mantenha esse caos na Administração Pública.

Se esta emenda não é a ideal, é sensata e resol-
ve o impasse. Os dados da Frente Nacional de Prefei-

tos – da qual fazem parte Prefeitos do PT, PDT, PSB, 
DEM, PSDB, PR – mostram a realidade dramática 
das Prefeituras, porque elas não podem pagar e ainda 
têm sequestro de orçamento. Não adianta! Dizem para 
prender o Prefeito, entregar a chave e fechar a Prefei-
tura. Como o povo vai viver? À mercê de decisões de 
valores questionáveis? Vamos dizer que vamos deixar 
essa injustiça dos precatórios em nome da cidadania? 
Não. Vamos votar esta emenda sensata, relatada pelo 
Deputado Eduardo Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre 
a mesa requerimento de destaque da bancada do 
PMDB:

“Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, in-

ciso IV, combinado com o art. 161, § 2º, ambos 
dispositivos do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, DESTAQUE DE BANCADA 
DE PREFERÊNCIA para votação da EMEN-
DA AGLUTINATIVA nº 1/2009, DE PLENÁRIO, 
apresentada à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 351, de 2009, do Senado Federal, 
que altera o art. 100 da Constituição Federal, 
em detrimento do substitutivo aprovado na 
Comissão Especial.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – Eduardo Cunha, Vice-Líder do Bloco 
PMDB/PTC”

 O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
a presença do ex-Deputado Federal e atual Prefeito 
da Capital de São Paulo reeleito, Gilberto Kassab, que 
está aqui conosco prestigiando esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem lembrado.

Receba o nobre Prefeito Gilberto Kassab a sau-
dação da Mesa da Câmara dos Deputados. Seja bem-
vindo a este plenário em que já esteve muitas vezes, 
acompanhando debates ardorosos como aquele dos 
aposentados.

Nossa saudação, Prefeito Kassab.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, concedo a palavra ao Deputado Chico Alen-
car.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
continuamos querendo problematizar esta discussão.

Não nos parece que o atual texto da Constituição 
favoreça a prioridade da especulação, o estrangulamen-
to das Prefeituras em detrimento do cidadão comum, 
até porque reitero o argumento já exposto aqui pelos 
Deputados Regis de Oliveira, Antonio Carlos Biscaia 
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e Ivan Valente quanto ao texto constitucional, que é 
claríssimo em seu art. 100 ao dispor:

“Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 
alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Fe-
deral, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença 
judiciária” – e sabemos como é longo o processo – 
“far-se-ão na ordem cronológica ...”

Ou seja, essa exceção exatamente aos crédi-
tos de natureza alimentícia garante – e isso está no 
texto legal hoje em vigor – prioridade em relação aos 
mais necessitados. Para nós, esse procedimento de 
sequestro de recursos das Prefeituras apenas se dá 
legitimamente em relação ao não pagamento desses 
setores da cidadania, da especulação imobiliária, dos 
negócios das cidades, que se propalam aqui.

A nossa preocupação é no sentido de que com 
a emenda, ainda que garantindo, como a emenda 
constitucional garante, prioridade aos que são defi-
cientes físicos, portadores de doenças graves, idosos 
com mais de 60 anos na fila dos precatórios, não nos 
parece que se evitem essas tratativas e muitas vezes 
o sequestro de recursos da Prefeitura.

Portanto, uma mudança constitucional exige muito 
cuidado e atenção. Nós, por exemplo, ficamos preo-
cupados com a emenda constitucional, originalmente 
do Senador Renan Calheiros, que cria a possibilidade 
de cessão de créditos de precatórios a terceiros, inde-
pendentemente da anuência do devedor. 

Outro aspecto é o leilão de precatórios. 
Nós já temos um certo trauma com o leilão das 

bacias sedimentares de petróleo, que o PT tanto com-
batia e que, no Governo Lula, continuou como sistema 
de concessão, uma forma muito mais prejudicial ao País 
do que o sistema de partilha – falando do petróleo. Mas 
aqui se estabelece também a possibilidade do leilão 
de precatórios, quando os credores oferecem deságios 
para receberem menos até do que têm direito, furando 
essa fila. Isso é muito problemático. 

Por isso, a nossa ponderação é no sentido de que 
possamos discutir muito mais a matéria, lembrando 
que cada credor já teve de enfrentar uma tremenda 
demanda judicial e enfrentar também essa fila. Sabe-
mos, inclusive, que a tradição não é garantir os recursos 
devidos aos pequenos. O Estado brasileiro e mesmo 
as Prefeituras, tradicionalmente, estão muito mais vin-
culadas aos interesses dos poderosos e dos maiores. 
Quem também sofre com o não pagamento de preca-
tório devido é o cidadão comum, é aquele pequeno, é 
aquele que quer a garantia do seu direito. 

Vamos votar ainda o limite para cada ente fede-
rativo, de acordo, inclusive, com a região, para o pa-
gamento desses precatórios, que é um limite ínfimo, 
chega a 1,5% para alguns Estados. 

Então, a nossa preocupação é com esse equilí-
brio do ente federativo, a administração e os direitos 
da cidadania, que, segundo nos parece, podem não 
estar sendo tão assegurados quanto se propala aqui. 
Não é uma demanda real, forte da sociedade; é algo 
que tem um viés muito administrativista. 

Repetimos: não estamos convencidos do contrá-
rio, pelo menos até o momento, quanto a não haver 
detrimento do direito da cidadania. 

Que aqueles que especulam, que aqueles que 
têm grandes bancas de advocacia sejam enfrentados 
com o rigor da lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, defendemos a pre-
ferência, porque a emenda aglutinativa apresentada 
pelo Relator não só reproduz o que foi acordado na 
Comissão Especial como precisa vários detalhes que 
foram colocados na Comissão, melhora e avança nos 
critérios de justiça da proposta de emenda constitu-
cional. Por isso, nós somos favoráveis à preferência 
para a emenda aglutinativa de Plenário apresentada 
pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator 
pede a palavra para esclarecimento do parecer que 
deu. V.Exa. tem a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, eu queria dizer que a 
emenda aglutinativa é de autoria dos Líderes. Apenas 
cabe a mim, como Relator, estabelecer um parecer 
sobre ela.

Eu queria fazer um breve histórico para que haja 
um entendimento do Plenário acerca desta matéria, 
pois há um desconhecimento natural em uma maté-
ria complexa dessa natureza. Qual é o regime vigente 
hoje no pagamento de precatórios? A Emenda Cons-
titucional nº 30, que gerou o art. 78 do ADCT, estabe-
lece que todas as ações ingressadas até dezembro 
de 1999 serão pagas quando virarem precatórios em 
10 parcelas anuais. Isso é o que está vigendo hoje. 
Isso, para precatórios não alimentares, excluídos os 
precatórios alimentares. Ocorre que esse art. 78 da 
ADCT estabeleceu sanção pelo não cumprimento das 
parcelas dos precatórios não alimentares, mas não 
estabeleceu qualquer sanção pelo não cumprimento 
de precatórios alimentares. Ter regra sem sanção é a 
mesma coisa que não ter regra. 

O que está acontecendo hoje? Muitos entes e 
entidades devedoras pagam as parcelas anuais e sim-
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plesmente não pagam nada de precatórios alimenta-
res, e aqueles que ainda não pagam os precatórios 
alimentares vão para o Poder Judiciário contestar o 
poder liberatório de tributos, cuja previsão está no art. 
78. Então, é certo que o sistema vigente hoje esteja 
privilegiando quem tem precatório não alimentar. Quem 
tem precatório alimentar hoje está prejudicado. 

E o que fez essa PEC? É claro que a PEC que 
veio do Senado Federal trazia muitas violações de 
direitos, e isso foi corrigido ao longo da tramitação 
na Câmara. Em primeiro lugar, a PEC que veio do 
Senado estabelecia única e exclusivamente leilão e 
pagamento do menor para o maior valor para efeitos 
de pagamentos dos precatórios no regime especial. 
Na Câmara dos Deputados, estabelecemos que pelo 
menos 50% será pela ordem cronológica. Os demais, 
máximos 50%, serão por leilão ou menor para o maior 
valor, e abriu-se a possibilidade das conciliações por 
meio de lei das entidades devedoras, ou seja, criaram-
se mecanismos alternativos. 

Quem fala contra o leilão, da forma como está, 
facultativo, está tirando a possibilidade de o credor sair 
do seu problema. Hoje, existe um mercado secundá-
rio de título de precatórios e são praticados deságios 
volumosos. Por que impedir que o Poder Público se 
beneficie desses deságios? Por que impedir que um 
detentor de precatório tenha mais uma saída se não 
chegou sua vez, na ordem cronológica, de participar 
dos leilões do Poder Público?

Além disso, a PEC que veio do Senado Federal 
estabelecia mudanças no critério de correção, mas, 
praticamente, retroagia a sentença. Na Câmara dos 
Deputados, foi dito que a mudança do critério de corre-
ção se dá somente após a promulgação dessa emen-
da constitucional, ou seja, não fere nenhum direito 
retroagindo. Estabeleceram-se duras sanções para o 
não-cumprimento, aumentaram-se os percentuais de 
pagamento dos Estados.

O exemplo que temos hoje é que, em 2008, de-
terminado Estado gastou 200 milhões em publicidade e 
pagou apenas 6 milhões em precatórios, e que, agora, 
esse Estado teria de pagar 200 milhões em precatórios. 
Então, é claro que a PEC vai fazer com que Estados e 
Municípios que aderirem a esse regime paguem efe-
tivamente, e pagarão dentro das suas possibilidades, 
com vinculação de um percentual da sua receita, com 
sanções de poder liberatório de tributo, com sanções 
simplesmente de sequestro de valores, de retenção 
de repasses pela União, e com crime de improbidade 
administrativa para o gestor que não o cumprir.

Então, a PEC é vantajosa. E mais: estabeleceu-
se a preferência para os idosos com mais de 60 anos 
e portadores de doenças graves; no regime especial, 

colocou a preferência, na ordem cronológica dos atra-
sados, para os detentores de precatórios alimentares; 
e, ao mesmo tempo, estabeleceu, com muita precisão, 
que quem não tiver 60 anos mas os tiver completado 
até a data da promulgação terá o benefício da prefe-
rência estabelecida na Constituição.

O que foi mudado na emenda aglutinativa pro-
posta pelos Líderes, do substitutivo que foi aprovado 
na Comissão? Apenas 4 pontos: 2 tratam do índice de 
correção da caderneta de poupança, explicitam que 
a atualização de valores é até o efetivo pagamento – 
§ 12 do art. 100 e art. 97, que trata do regime espe-
cial; a terceira modificação ocorreu no § 6º do art. 97, 
para explicitar que, no regime especial, o precatório 
alimentar tem a sua preferência; e a última modifica-
ção, a introdução do § 18 do art. 97, para dizer clara 
e textualmente que quem completar 60 anos até a 
data da promulgação da emenda terá a preferência 
no recebimento. 

Calote é o que está acontecendo hoje. Se essa 
não é a melhor PEC, com certeza absoluta a Câmara 
dos Deputados fez modificações importantíssimas, 
negociadas, que permitiram não só a recuperação de 
direitos que estavam sendo violados, como também, ao 
mesmo tempo, o estabelecimento de duras sanções e 
de percentuais maiores para que os credores possam 
receber, dando ênfase a idosos, portadores de doenças 
graves e detentores de precatórios alimentares. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
colher o voto dos Srs. Líderes.

Como vota o Democratas? Vota “sim” ou “não”?
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas, em consonância com os fatos e em harmonia com 
os municípios que desejam cumprir a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e também com a responsabilidade 
de modernizar uma legislação que está ultrapassada 
e não permite a Municípios, principalmente, Estados 
e o Distrito Federal honrarem os seus pagamentos, 
vota “sim”. 

O partido solicita a sua bancada que acorra ao 
plenário, porque teremos um processo de votação no-
minal, mas entende que alguns de seu membros têm 
pensamento divergente. 

Não fechamos questão, mas a orientação do 
DEM é votar “sim”. É um avanço, pois estamos dan-
do um enorme passo no sentido de permitir que as 
dívidas sejam efetivamente quitadas, principalmente 
num momento em que as Prefeituras demonstraram 
de forma fática que não há condições de pagar esses 
precatórios. 
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Portanto, votamos “sim” e pedimos à bancada que 
acorra ao plenário para proceder à votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
O PSC, como vota?
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
acha que a emenda aglutinativa ou a anterior é a mesma 
coisa, muda pouco, não resolve nada, vai atrapalhar 
todos os credores, vai humilhar todos, é a consuma-
ção de uma ignomínia. 

O PSC libera a sua bancada, porque tanto faz 
votar a Emenda Aglutinava nº 1 como a emenda ori-
ginal. Ambas não servem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
libera a bancada.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
discutindo e chegando à conclusão aqui de que existe 
controvérsia na bancada. Por isso o partido vai liberar 
a sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP li-
bera a bancada.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT tam-
bém libera a sua bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
libera a bancada.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Vou votar “não” nas 2 
emendas, se houver as 2 votações. Tivemos reunião 
de bancada. Acho que as 2 se equivalem. Votar numa 
ou noutra é trocar menos seis por menos meia dúzia. 
E o menos aí é sempre contra o povo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem, 
o PDT libera a bancada.

Como vota o PSDB, Deputado José Aníbal?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, quero fazer um registro sobre a construção dessa 
PEC. Essa PEC foi construída no Senado Federal com 
a intensa participação do Senador Francisco Dornelles, 
do PP. S.Exa. é um personagem reconhecido por todos, 
de alta competência em matérias fiscal e tributária.

Portanto, quero fazer aqui um apelo aos Depu-
tados do PP no sentido de que tenham uma atenção 
ao Presidente do partido, que é uma figura respeitada 
e muito considerada por todos nós.

A construção dessa PEC teve essa dimensão. Não 
há interesses menores, é aquilo que está no texto.

O PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 

vota “sim”.
O PT, como vota?

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT também 
vota “sim”. Há um acordo entre os Prefeitos, a Frente 
Nacional de Prefeitos, aqueles que não pertencem à 
FNP, os Deputados, os Governadores de Estado.

Como explicou aqui o Líder do PSDB, essa é uma 
emenda que veio do Senado Federal, foi melhorada 
aqui nesta Casa. Ela não resolve todos os problemas, 
mas resolve um problema imediato que precisamos 
solucionar, que é a questão do pagamento dos pre-
catórios.

Por isso, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Bloco, como vota?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
há por que ter preferência entre as duas proposições. 
Elas se equivalem, como já foi argumentado aqui. 

Entendendo assim, Sr. Presidente, o Bloco libe-
ra a bancada, para que os partidos que o compõem 
possam se posicionar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL, Sr. Presidente, 
vai votar “não”. Ouvimos muitos argumentos aqui, o 
que é pura mistificação. Usou-se o argumento de que 
esse dinheiro vai para a saúde, para a educação, para 
creche, etc. Aliás, apresento outro argumento. Esta-
va aqui agora há pouco o Prefeito Kassab. S.Exa. vai 
usar 13% do orçamento para pagar juros da dívida. 
Isso é escolha política. Isso é uma mentira, inclusive 
essa lógica de que há um lobby da Advocacia, que 
vale para qualquer coisa, não só para os precatórios. 
Vamos parar de mistificar. O problema, nesse caso, é 
que ninguém está defendendo aqui precatório para 
empreiteira. Aí, sim, o Prefeito geralmente paga pri-
meiro à empreiteira, depois o cidadão que tem uma 
pensão, um salário para receber, um auxílio-doença, 
porque ele é financiado pela empreiteira. Muita gente 
está votando aqui por causa do Prefeito. 

Portanto, o PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”. 
Como vota o PR? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “sim”.

Como vota o PV?
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O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PV libera a sua bancada, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Libera.
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota pela 
emenda aglutinativa. Vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB reco-
menda o voto “sim”, até porque criou-se, a partir des-
sa PEC, um critério. Não existia critério de precatório. 
Hoje há um critério. Vamos votar a favor da preferência 
e, no mérito, o PTB também vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PR, Deputado Sandro Mabel?
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção a Emenda Aglutinativa Global nº 1, de Plenário. 
EMENDA AGLUTINATIVA GLOBAL DE PLE-

NÁRIO Nº 1
(PEC 395/2009, art. 1º da PEC 351/2009, emen-

das nºs 04, 05, 07, 09, 11, 12 e 13 e do Substitutivo 
adotado pela Comissão Especial)

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 O art. 100 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazen-
das Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusi-
vamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 
a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 
este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compre-
endem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 

proventos, pensões e suas complementações, benefí-
cios previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtu-
de de sentença judicial transitada em julgado, e serão 
pagos com preferência sobre todos os demais débitos, 
exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos 
titulares, tenham sessenta anos de idade ou mais na 
data de expedição do precatório, ou portadores de do-
ença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do 
§ 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa 
finalidade, sendo que o restante será pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório.

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativa-
mente à expedição de precatórios não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em leis como 
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam 
fazer em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado.

§4º Para os fins do § 3º, poderão ser fixados, por 
leis próprias, valores distintos às entidades de direito 
público, segundo as diferentes capacidades econômi-
cas, sendo o mínimo igual ao valor do maior beneficio 
do regime geral de previdência social.

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios ju-
diciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final de exercício seguinte, quando 
terão seus valores atualizados monetariamente.

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos 
abertos serão consignados diretamente ao Poder Judi-
ciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a 
decisão exequenda determinar o pagamento integral, e 
autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente 
para os casos de preterimento de seu direito de pre-
cedência ou de não alocação orçamentária do valor 
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da 
quantia respectiva.

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, 
por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustar 
a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime 
de responsabilidade e responderá, também, perante 
o Conselho Nacional de Justiça.

§ 8º É vedada a expedição de precatórios com-
plementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor 
da execução para fins de enquadramento de parcela 
do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.
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§ 9º No momento da expedição dos precatórios, 
independentemente de regulamentação, dele deverá 
ser abatido a título de compensação, valor correspon-
dente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não 
em dívida ativa e constituídos contra o credor original 
pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vin-
cendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja 
execução esteja suspensa em virtude de contestação 
administrativa ou judicial.

§ 10 Antes da expedição dos precatórios, o Tri-
bunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito 
de abatimento, informação sobre os débitos que pre-
encham as condições estabelecidas no § 9º, para os 
fins nele previstos.

§ 11 É facultada ao credor, conforme estabeleci-
do em lei da entidade federativa devedora, a entrega 
de créditos em precatórios para compra de imóveis 
públicos do respectivo ente federado.

§ 12 A partir da início da promulgação da emen-
da constitucional, a atualização de valores de requi-
sitórios, após sua expedição, independentemente de 
sua natureza, será feita pelo índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de poupança, e para fins 
de compensação da mora, incidirão juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a cader-
neta de poupança, ficando excluída a incidência de 
juros compensatórios.

§ 13 O credor poderá ceder, total ou parcialmente, 
seus créditos em precatórios a terceiros, independen-
te da concordância do devedor, não se aplicando ao 
cessionário os §§ 2º e 3º.

§ 14 A cessão de precatórios somente produzirá 
efeitos após comunicação, através de petição protoco-
lizada ao tribunal de origem e à entidade devedora.

§ 15 Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei 
complementar poderá estabelecer regime especial 
para pagamento de crédito de precatórios de Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre 
vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo 
de liquidação.

§ 16 A seu critério exclusivo e na forma de lei, a 
União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, 
de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinancian-
do-os diretamente.

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte 
artigo:

Art. 97. Até que seja editada lei complementar de 
que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data 
de publicação desta emenda constitucional, estejam em 
mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às 

suas administrações direta e indireta, inclusive os emi-
tidos durante o período de vigência do regime especial 
instituído por este artigo, farão esses pagamentos de 
acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo 
inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição 
Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º,9º,10,11,12,13 e 14, 
e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já 
formalizados na data de promulgação desta emenda 
constitucional.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, sujeitos ao regime especial de que trata este artigo 
optarão, através de ato do Poder Executivo:

I – pelo depósito em conta especial do 
valor referido pelo § 2º deste artigo; ou

II – pela adoção do regime especial pelo 
prazo de até quinze anos, caso em que o per-
centual a ser depositado na conta especial a 
que se refere o § 2º deste artigo corresponde-
rá, anualmente, ao saldo total dos precatórios 
devidos, acrescido do índice oficial de remune-
ração básica da caderneta de poupança e de 
juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança 
para fins de compensação da mora, excluída 
a incidência de juros compensatórios, diminu-
ído das amortizações e dividido pelo número 
de anos restantes no regime especial de pa-
gamento.

§ 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a ven-
cer, pelo regime especial, os Estados, Distrito Federal 
e Municípios devedores depositarão mensalmente, 
em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze 
avos) do valor calculado percentualmente sobre as 
respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no 
segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo 
que esse percentual, calculado no momento de opção 
pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que 
se refere o § 14 deste artigo, será:

I – para Estados e para o Distrito Fe-
deral:

a) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para os Estados das regiões Norte, Nordeste 
e Centro Oeste, além do Distrito Federal, ou 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder até trinta e cinco por cento do total da 
receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, dois por cento, para 
os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo 
estoque de precatórios pendentes das suas 
administrações direta e indireta, corresponder 
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a mais de trinta e cinco por cento da receita 
corrente líquida.

II – para Municípios:
a) de, no mínimo, um por cento, para Mu-

nicípios das regiões Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, ou cujo estoque de precatórios penden-
tes das suas administrações direta e indireta, 
corresponder até trinta e cinco por cento da 
receita corrente líquida.

b) de, no mínimo, um e meio por cento, 
para Municípios das regiões Sul e Sudeste, 
cujo estoque de precatórios pendentes das 
suas administrações direta e indireta, corres-
ponder a mais de trinta e cinco por cento da 
receita corrente líquida.

§ 3º Entende-se como receita corrente líquida, 
para os fins de que trata este artigo, o somatório das 
receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agrope-
cuárias, de contribuições e de serviços, transferên-
cias correntes e outras receitas correntes, incluindo 
as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Fede-
ral, verificado no período compreendido pelo mês de 
referência e os onze meses anteriores, excluídas as 
duplicidades, e deduzidas:

I – nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitu-
cional;

II – nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Municípios, a contribuição dos servidores 
para custeio do seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira referida no § 9º 
do art. 201 da Constituição Federal.

§ 4º As contas especiais de que tratam os §§ 1º 
e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça lo-
cal, para pagamento de precatórios expedidos pelos 
tribunais.

§ 5º Os recursos depositados nas contas espe-
ciais de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo não po-
derão retornar para livre movimentação de Estados, 
Distrito Federal e Municípios devedores.

§ 6º Pelo menos cinquenta por cento dos recursos 
de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo serão utilizados 
para pagamento de precatórios em ordem cronológica 
de apresentação, respeitada as preferências definidas 
no § 2º do art. 100.

§ 7º Nos casos em que não se possa estabele-
cer a precedência cronológica entre dois precatórios, 
pagar-se-á primeiro o precatório de menor valor.

§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá 
de opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal 
e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, 

obedecendo a seguinte forma, que poderá ser aplica-
da isoladamente ou simultaneamente:

I – destinados ao pagamento dos preca-
tórios por meio do leilão;

II – destinados a pagamento à vista de 
precatórios não quitados na forma do § 6° e 
do inciso I , em ordem única e crescente de 
valor por precatório.

III – destinados a pagamento por acordo 
direto com os credores, na forma estabelecida 
por lei própria da entidade devedora, que po-
derá prever criação e forma de funcionamento 
de câmara de conciliação.

§ 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º 
deste artigo:

I – serão realizados por meio de sistema 
eletrônico administrado por entidade autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo 
Banco Central do Brasil.

II – admitirão a habilitação de precató-
rios, ou parcela de cada precatório indicada 
pelo seu detentor, em relação aos quais não 
esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, 
recurso ou impugnação de qualquer natureza; 
permitida por iniciativa do Poder Executivo a 
compensação com débitos líquidos e certos, 
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 
contra devedor originário pela Fazenda Pública 
devedora até a data da expedição do preca-
tório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade 
esteja suspensa nos termos da legislação, 
ou que já tenham sido objeto de abatimento 
nos termos do § 9º do art. 100 da Constitui-
ção Federal.

III – ocorrerão por meio de oferta pública 
a todos os credores habilitados pelo respectivo 
ente federativo devedor;

IV – considerarão automaticamente ha-
bilitado o credor que satisfaça o que consta 
no inciso II;

V – serão realizados tantas vezes quanto 
necessário em função do valor disponível;

VI – a competição por parcela do valor 
total ocorrerá a critério do credor, com deságio 
sobre o valor desta;

VII – ocorrerão na modalidade deságio, 
associado ao maior volume ofertado cumula-
do ou não com o maior percentual de deságio, 
pelo maior percentual de deságio, podendo ser 
fixado valor máximo por credor, ou por outro 
critério a ser definido em edital;
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VIII – o mecanismo de formação de pre-
ço constará nos editais publicados para cada 
leilão;

IX – a quitação parcial dos precatórios 
será homologada pelo respectivo Tribunal que 
o expediu.

§ 10 No caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam os §§ 1º, II, 2º e 6º deste ar-
tigo:

I – haverá o sequestro de quantia nas 
contas de Estados, Distrito Federal e Municí-
pios devedores, por ordem do Presidente do 
Tribunal referido no § 4º, até o limite do valor 
não liberado;

II – constituir-se-á, alternativamente, por 
ordem do Presidente do Tribunal requerido, em 
favor dos credores de precatórios, contra Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios devedores, 
direito líquido e certo, autoaplicável e indepen-
dentemente de regulamentação, à compensa-
ção automática com débitos líquidos lançados 
por esta contra aqueles, e, havendo saldo em 
favor do credor, o valor terá automaticamente 
poder liberatório do pagamento de tributos de 
Estados, Distrito Federal e Municípios deve-
dores, até onde se compensarem;

III – o chefe do Poder Executivo responde-
rá na forma da legislação de responsabilidade 
fiscal e de improbidade administrativa;

IV – enquanto perdurar a omissão a en-
tidade devedora:

a) não poderá contrair empréstimo ex-
terno ou interno;

b) ficará impedida de receber transferên-
cias voluntárias;

V – a União reterá os repasses relativos 
ao Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal e ao Fundo de Participação 
dos Municípios, e os depositará nas contas 
especiais referidas no § 1º, devendo sua utili-
zação obedecer ao que prescreve o § 5º, am-
bos deste artigo.

§ 11 No caso de precatórios relativos a diversos 
credores, em litisconsórcio, admite-se o desmembra-
mento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do 
precatório, por credor, e, por este, a habilitação do 
valor total a que tem direito, não se aplicando, neste 
caso, a regra dos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constitui-
ção Federal.

§ 12 Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não 
estiver publicada em até cento e oitenta dias, contados 
da data de publicação desta emenda constitucional, 

será considerado, para os fins referidos, em relação 
à Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, 
omissos na regulamentação, o valor de:

I – quarenta salários mínimos para Es-
tados e para o Distrito Federal;

II – trinta salários mínimos para Muni-
cípios.

§ 13 Enquanto Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios devedores estiverem realizando pagamentos de 
precatórios pelo regime especial, estará suspensa a 
fluência da mora, não poderão sofrer sequestro de va-
lores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam os §§ 1º, II e 2º deste artigo.

§ 14 O regime especial de pagamento de preca-
tório previsto no § 1º, I, vigorará enquanto o valor dos 
precatórios devidos for superior ao valor dos recursos 
vinculados, nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou 
pelo prazo fixo de até quinze anos, no caso da opção 
prevista no § 1º, II.

§ 15 Os precatórios parcelados na forma do art. 
33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, e ainda pendentes de pagamento, 
ingressarão no regime especial com o valor atualizado 
das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem 
como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais.

§ 16 A partir da promulgação desta emenda 
constitucional a atualização de valores de requisitó-
rios, independentemente de sua natureza, será feita 
pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta 
de poupança e para fins de compensação da mora, 
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando 
excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 17 O valor que exceder o limite previsto no § 
2° do artigo 100 da Constituição Federal será pago, 
durante a vigência do regime especial, na forma pre-
vista nos incisos I e II do § 8° deste artigo, devendo 
os valores dispendidos para o atendimento do § 2º do 
art. 100 da Constituição Federal serem computados 
para efeito do § 6º deste artigo.

§ 18 Durante a vigência do regime especial a que 
se refere este artigo gozarão também da preferência a 
que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios 
que tenham completado sessenta anos de idade até a 
data da promulgação desta emenda constitucional.

Art. 3º A implantação do regime de pagamento 
criado pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 
noventa dias, contados da data da publicação desta 
emenda constitucional.



61760 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Art. 4º A entidade federativa voltará a observar 
somente o disposto no art. 100 da Constituição Fe-
deral:

I – no caso de opção pelo sistema do in-
ciso I do § 1º do art. 97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, quando o valor dos 
precatórios devidos for inferior ao dos recursos 
destinados ao seu pagamento;

II – no caso de opção pelo sistema do 
inciso II do § 1º do art. 97 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, ao final 
do prazo.

Art. 5º Ficam convalidadas todas as cessões de 
precatórios efetuadas antes da promulgação desta 
Emenda Constitucional, independente da concordân-
cia da entidade devedora.

Art. 6º Ficam também convalidadas todas as 
compensações de precatórios com tributos vencidos 
até 15 de outubro de 2009, da entidade devedora, 
efetuadas na forma do disposto no § 2º do art. 78 do 
ADCT, realizadas antes da promulgação desta emen-
da constitucional.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou ouvir 
os Srs. Líderes. S.Exas. têm, regimentalmente, 1 mi-
nuto para encaminhar. 

Como vota o PT, Deputado José Genoíno? (Pau-
sa.)

Como vota o PMDB? (Pausa.)
O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

Como vota o PT, Deputado Cândido Vaccare-
zza?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
não tem dúvida sobre essa matéria. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar, por 
sua participação na Presidência da Comissão, o De-
putado Devanir Ribeiro, o Relator e, em especial, o 
nosso Vice-Líder José Genoíno. 

Peço a todos os Deputados que venham ao ple-
nário votar “sim”. Esse é um passo adiante na demo-
cracia do Brasil e um divisor entre quem defende o 
serviço público, a administração pública e o fortaleci-
mento do Estado brasileiro e os que têm outra visão. 
Nesse sentido, peço a todos os Deputados do PT que 
votem “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas, mais uma vez, reitera a necessidade de os 
Deputados virem a plenário. Vamos proceder neste 
momento à votação nominal. 

A orientação da bancada é votarmos “sim” a uma 
legislação modernizadora, em que estaremos atuali-
zando os procedimentos nesse problema para as ges-
tões públicas que é pagamento de precatórios. Essa 
legislação, Sr. Presidente, reitero, é uma modernização. 
Teremos uma eficientização nas demandas judiciais e 
nos pagamentos das Prefeituras, priorizando os idosos, 
os deficientes, priorizando as dívidas alimentícias.

Portanto, o Democratas orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
orienta o voto “sim”, compreende a complexidade da 
matéria, mas entende que o texto produzido foi aquele 
possível dentro do objetivo de destravar esse processo 
para que os pagamentos dessas causas irrecorríveis, 
os precatórios, possam ser realizadas, para que as 
Prefeituras, os Estados e os entes que detenham es-
ses contenciosos possam estabelecer uma pauta de 
pagamentos, priorizando principalmente os precatórios 
alimentares, aqueles que, portanto, têm um apelo so-
cial mais significativo. 

A Câmara dá um passo importante num tema 
extremamente polêmico em nosso País, mas que, no 
entanto, oferece uma alternativa viável, consensuada 
e, ao mesmo tempo, possível para que possamos dar 
um passo importante na solução de um problema que 
é crônico no País.

Portanto, o PSDB orienta e pede à bancada o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB não só vota “sim”, como pede a todos os seus 
Parlamentares que venham ao plenário, lembrando 
que é o partido que mais Prefeitos tem no País e que 
tem o maior número de Governadores. Essa PEC é 
de vital importância para os Prefeitos e Governadores 
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?
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O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
que autorize a constar no painel de orientação que o 
PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

Como vota o PSC?
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
entende que essa matéria é absolutamente inadmissí-
vel. Isso cai no Supremo Tribunal Federal. Aqui há uma 
decisão do Ministro Celso de Mello que estabelece que 
a norma do art. 100 consubstancia e traduz um dos 
mais expressivos postulados realizadores do princípio 
da igualdade, pois busca conferir, na concreção de seu 
alcance, efetividade à exigência constitucional de tra-
tamento isonômico dos credores do Estado.

Isso quebra o princípio da isonomia, o da Fede-
ração, o da segurança jurídica, bem como quebra o 
princípio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, 
da coisa julgada e da tripartição dos poderes. Quebra 
tudo, Sr. Presidente. Vamos jogar todas as nossas 
conquistas no lixo.

O PSC, pela sua maioria da bancada, vota “não”, 
pela rejeição da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “não”.

Como vota o PR?
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
matéria é muito mais importante para os precatoristas 
do que para os Estados e os Municípios.

Pela primeira vez, conseguimos vincular recursos 
do orçamento para efetivamente pagar os precatórios. 
Estamos garantindo, por meio da negociação dessa 
emenda aglutinativa, a preferência para os precatórios 
alimentares.

Por isso o PR vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 

vota “sim”.
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Verde vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Partido 
Verde vota “sim”.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, continuamos 
com problemas na bancada, que está dividida. Por isso 
vamos continuar liberando a bancada para que o mé-
rito seja votado de acordo com a consciência de cada 
um dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP li-
bera a bancada. 

Como vota o PDT, Deputado?
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT en-
caminha “não” a essa Proposta de Emenda à Cons-
tituição por entender que o seu texto fere um direito 
elementar da cidadania, que é o de receber, depois 
de um calvário a que se submete o cidadão e a ci-
dadã brasileira, a um processo judicial com todos os 
seus percalços, e, depois do crédito líquido e certo, 
submete-se a anos e anos de espera até que, enfim, 
o seu título esteja líquido e certo, com valor determina-
do. Agora, essa proposta diz que esse cidadão e essa 
cidadã que esperaram anos e anos, submeteram-se à 
morosidade do Judiciário, repito, a todos os percalços 
de um processo judicial, ainda terão de se submeter à 
capacidade financeira de um Município, de um Estado 
ou da própria União; terão de se submeter a leilões e 
outros expedientes que a PEC explicita. 

Por isso, em nome do direito do cidadão e da ci-
dadã brasileira, em nome da Justiça, em nome da equi-
dade, o PDT encaminha o voto “não” a essa PEC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”. 

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai 
votar “não” e quer dizer que o Estado, aqui representa-
do nos Estados e Municípios, porque a União paga os 
precatórios, é um ente abstrato. Nós estamos falando 
de cidadãos e cidadãs, de pessoas físicas, pessoas 
que recebem pensão e salários que deveriam ter sido 
pagas, auxílio doença. É disso que estamos falando. 

Denunciamos aqui que, geralmente, os Prefeitos 
pagam primeiro os precatórios, mas são os precatórios 
a que, aí sim, as empreiteiras têm preferência, porque 
financiadores de campanha. 

Essa é a PEC do calote, sim. Foi para o Senado. 
Era pior, mas isso não quer dizer que a Câmara deva 
aprovar algo assim.

Estamos tratando aqui de direitos e cidadania e 
não é possível aceitar os leilões. Não há o que expli-
que leilões em que se fura a fila.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota, Deputado?
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O SR. IVAN VALENTE – O PSOL vota “não” e en-
tende que esses leilões são para quem pode mais, para 
quem pode furar fila. É um agravante a essa PEC.

O PSOL vota “não”, com a cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o Bloco, Deputado Daniel Almeida?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
os partidos que compõem o Bloco não têm unidade 
em torno da matéria. Existe divergência entre os par-
tidos. Por essa razão, o Bloco libera a bancada para 
que cada partido possa se posicionar livremente em 
torno da matéria. As razões já foram expostas aqui, 
Sr. Presidente. 

Existem dúvidas quanto à aplicação da matéria e 
ao seu próprio conteúdo; essa cessão de créditos que 
está aqui estabelecida, sem limite e sem posicionamen-
to, inclusive do credor ou do devedor dessa transação, 
a União ter a capacidade de assumir créditos de Esta-
dos e dos Municípios, enfim, um conjunto de conteúdos 
sobre os quais ainda persistem dúvidas.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas pede a todos os Deputados que integram a nossa 
legenda que acorram ao plenário. Estamos iniciando 
neste momento um processo de votação nominal. 
Votação essa extremamente importante proposta de 
emenda à Constituição, que necessita de 308 votos 
para ser aprovada.

Portanto, pedimos aos Deputados do Democratas 
que venham ao plenário para votar “sim”. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
votou “sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convidamos a ban-
cada do PT para que venha ao plenário votar “sim” a 
essa matéria, porque ela é importante. É o apelo que 
o Líder Vaccarezza faz, e temos o respaldo dos Pre-
feitos e Prefeitas do PT. O voto é “sim”.

 O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
questão de ordem que formulo a V.Exa. se baseia no 

art. 128 do Regimento Interno da Câmara, que esta-
belece que nenhuma proposição será submetida à 
discussão e votação sem parecer escrito das Comis-
sões competentes. 

Este é o caso do PL nº 4.148, de 2005, que se 
encontra pronto para a Ordem do Dia do Plenário da 
Câmara dos Deputados, sem ter recebido parecer das 
Comissões, que deveriam se manifestar quanto ao 
mérito da proposição.

Sr. Presidente, vou entregar à Mesa o teor in-
teiro da questão de ordem, no aguardo da resposta 
positiva de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu reco-
lho a questão de ordem de V.Exa., e a examinaremos 
para dar-lhe breve resposta.

 O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vai mu-
dar a orientação para “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos votando 
uma emenda aglutinativa. É importante que os Depu-
tados permaneçam em plenário porque, dependendo 
do resultado da emenda aglutinativa, teremos de ir 
para a emenda da Comissão.

Portanto, se for aprovada a emenda aglutinativa, 
encerra-se esta PEC. Se não, nós poderemos ter mais 
uma votação. Por isso é importante vir ao plenário e 
nele permanecer. 

No caso da bancada do PT, a orientação é vo-
tar “sim”.

É o apelo dos Prefeitos do PT. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem lem-

brado por V.Exa., Deputado José Genoíno. Lembro ao 
Plenário que temos na pauta mais duas propostas de 
emenda à Constituição para serem votadas. Portanto, 
vamos permanecer em plenário. 

 O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, gostaria de fazer uma comunicação importante. 
Quero comunicar a V.Exa. e ao conjunto do Plenário 
que a Comissão Especial responsável por examinar 
o projeto do Fundo Social do pré-sal concluiu os seus 
trabalhos e aprovou, hoje, o relatório do Deputado 
Antonio Palocci, cumprindo a orientação de V.Exa. de 
trazê-lo para a apreciação do Plenário no próximo dia 
10 de novembro. 

Cumprimento o Deputado Antonio Palocci, agra-
deço a todos os membros da Comissão e digo que o 
relatório ficou muito bom. O Fundo Social terá o caráter 
híbrido de Fundo Soberano e Fundo Social. Nós inclu-
ímos a possibilidade de financiamento da saúde e do 
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desenvolvimento regional e, mais do que isso, defini-
mos que todos os royalties e as participações especiais 
das áreas já licitadas do pré-sal, que cabem à União, 
servirão para alimentar o Fundo Social, o que garante 
recursos imediatamente para esse Fundo. 

Eu trago essa informação ao Plenário, dizendo 
também que a Comissão definiu que deve ser investido 
nos programas e nos projetos sociais o resultado dos 
rendimentos do Fundo Social, podendo excepcional-
mente o Governo utilizar parte do principal, desde que 
com autorização do Congresso Nacional.

Quero agradecer a V.Exa. a confiança por ter me 
designado Presidente da Comissão Especial. Mais 
uma vez, agradeço a todos os Parlamentares que 
deram imensa contribuição ao relatório do Deputado 
Antonio Palocci.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro lamentar aqui o fato de o projeto relativo aos apo-
sentados não ter sido apreciado e votado, apesar de 
V.Exa. ter se esforçado para isso. Todos reconhecem 
o esforço que V.Exa. promoveu no sentido de trazer 
esse projeto ao plenário. V.Exa. fez sua parte em re-
lação a isso, mostrando seu compromisso com os 
aposentados. Nós queremos votar. Queremos que as 
Lideranças de todos os partidos se entendam para 
colocarmos em votação todos os projetos que dizem 
respeito aos aposentados. 

Eu fui designado Relator de um dos projetos na 
Comissão de Constituição e Justiça e estou prestes a 
entregar meu relatório para ser ali votado. 

Nós esperamos também ver apreciados e apro-
vados na Câmara dos Deputados estes 3 projetos im-
portantíssimos: o que repassa os benefícios do salário 
mínimo à aposentadoria, que seria apreciado hoje; o 
relativo à extinção do fator previdenciário, cuja Relato-
ria está com o Deputado Arnaldo Faria de Sá; e o que 
recupera as perdas dos aposentados, para o qual fui 
designado Relator. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito este mo-
mento para fazer um registro importante. Acontecerá 

amanhã, às 17h, aqui em Brasília, a sanção da lei que 
cria a Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 
com sede em Santarém, uma bandeira de luta do povo 
daquela região e do meu mandato desde 2005. 

O Presidente Lula e o Ministro da Educação per-
ceberam que a região do oeste do Pará é mais distan-
te, mas muito próspera. A região foi contemplada pelo 
PAC com o asfaltamento da BR-163, que liga Cuiabá 
a Santarém, e da Transamazônica, e também com a 
construção Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Agora, 
acaba de ser contemplada com a criação dessa uni-
versidade.

Várias lideranças políticas do Estado do Pará 
estarão em Brasília – a Governadora do Estado, a 
Prefeita de Santarém e outros Prefeitos, Vereadores, 
dirigentes do movimento social -, para comemorar com 
o Presidente Lula, o Ministro da Educação e todos os 
que ajudaram na condução do processo. 

Portanto, a partir da semana que vem, começare-
mos a cuidar da instalação dessa grande universidade 
– mais uma universidade federal no Estado do Pará. 
Desta vez, será beneficiada uma região que sempre foi 
muito abandonada pelos Governos de Estado e pelo 
Governo Federal, mas agora começa a comemorar 
esses ganhos. E este é mais um ganho para o desen-
volvimento daquela região.

Então, com muito orgulho, com muita alegria, 
na condição de Parlamentar que representa aquela 
região, quero aqui deixar este registro e convidar os 
Parlamentares do Pará para se fazerem presentes 
nesse ato.

Muito obrigado.
 O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero re-
gistrar, com muita satisfação, a conclusão do relatório 
do Fundo Social do pré-sal. Como o colega que me 
antecedeu disse, o Relator colocou os royalties e a 
participação especial do pré-sal concedido no Fundo, 
que só tinha o bônus de assinatura. Era muito pouco. 
Agora, o Fundo ficou expressivo.

E eu estou apresentando emenda, Sr. Presidente, 
para incluir a participação especial, os royalties e tam-
bém o que pertence à União, aos Estados e aos Mu-
nicípios. E que o critério de distribuição seja pelo IDH, 
como o Relator colocou no seu relatório, não priorizando 
os que estão abaixo, mas distribuindo exclusivamente 
aos que estão abaixo da média nacional.

Fazendo disso, nós vamos atingir o objetivo, que 
é diminuir as desigualdades regionais existentes em 
nosso País, privilegiando os mais pobres, até porque 
a maioria dos Municípios que estão abaixo do IDH na-
cional, da média nacional, localizam-se no Nordeste. 
E é no Nordeste que está quase a metade dos pobres 
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do Brasil, quando nós representamos apenas 28% da 
população e 13,5% do PIB.

Fiquei muito feliz com o Relatório do Deputado 
Antonio Palocci, mas quero ainda incluir essas duas 
modificações para aprimorar e redistribuir, compensan-
do a renda, privilegiando os pobres do Brasil. 

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, proto-
colei na Mesa da Câmara um recurso contra a decisão 
do Deputado Eliseu Padilha, Presidente em exercício 
da Comissão de Constituição e Justiça.

O meu recurso foi com base no art. 17, inciso III, 
e no art. 57, inciso XI. S.Exa. considerou prejudicado 
requerimento de quebra de interstício, entendendo 
que este estava prejudicado por requerimento anterior, 
apresentado por mim também, mas fundamentado em 
outro item do Regimento.

Peço a V.Exa. que reconsidere a decisão de S.Exa. 
o Presidente Eliseu Padilha, para que se possa ter tran-
quilidade na condução dos trabalhos da Comissão.

Com todo o respeito à correção e à fidalguia 
com que o Deputado Eliseu Padilha sempre conduz 
as reuniões, o Regimento me dá o direito de trazer a 
V.Exa. a reconsideração do recurso para reformar a 
sua decisão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Mesa 
recebe o requerimento de V.Exa. e examiná-lo-á.

O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer um apelo ao Ministro da Justiça, Tarso Genro, 
ao Diretor-Geral da Polícia Federal e também ao Pre-
sidente da FUNAI, Prof. Márcio Meira, para intervirem 
no problema de remarcação das terras guaranis no 
Município de Paranhos, em Mato Grosso do Sul, na 
fronteira com o Paraguai.

Informo a esta Casa que dois índios estão desa-
parecidos e fazer um apelo à Polícia Federal para que 
ajude na busca. Há um confronto entre fazendeiros e 
indígenas na região. É preciso que haja paz.

Por fim, Sr. Presidente, quero falar sobre os 40 
anos de morte de Carlos Marighella. Dia 4 de novem-
bro de 1969, ele desapareceu, vítima da repressão e 
da ditadura.

“O dever de todo revolucionário é fazer 
a revolução.

Carlos Marighella

Há um olhar lá da costa, 
Que se põe em mim e roga: 
Um sentir sem temporais...
E de ondas secretas.
Terra em transe: Guerrilha
Urbana, Ana!
Emboscada na alameda
Casa Branca manchada de sangue.
Atiraram nas Letras Nacionais 
Naquele novembro de quatro
E entregue à Casa Branca!” (Juscelino 

Mendes)

Queremos, neste 4 de novembro de 2009, Sr. 
Presidente, lembrar o 4 de novembro de 1969, o dia 
em que o DOPS armou uma emboscada e matou co-
vardemente Carlos Marighella. Inicio com Jorge Ama-
do, grande escritor baiano: 

“Quando te vestiram de lama e sangue, 
quando pretenderam te marcar com o estigma 
da infâmia, quando pretenderam enterrar na 
maldição tua memória e teu nome. Para que 
jamais se soubesse da verdade de teu gesto, 
da grandeza da tua saga, do humanismo que 
comandou tua vida e tua morte. Escreveram tua 
história pelo avesso, para que ninguém perce-
besse que eras pão e não erva daninha, que 
eras vozerio de reivindicações e não pragas, 
que eras poeta do povo e não algoz. Retiro da 
maldição e do silêncio e aqui inscrevo o teu 
nome de baiano: Carlos Marighella”.

Hoje é um dia de lembrança, um dia de memória, 
um dia de homenagem. Na Bahia, o Ministro da Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi; 
o Secretário Estadual de Justiça, o companheiro De-
putado Nelson Pellegrino; o Governador Jaques Wag-
ner; a Sra. Diva Santana, da Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos, juntamente com o 
Deputado Federal Emiliano José prestarão uma grande 
e merecida homenagem a Carlos Marighella. 

Nesta tribuna da Câmara dos Deputados passou 
um homem, Carlos Marighella, Deputado Constituinte 
de 1946, da libertação do Brasil do Estado Novo, de 
uma bancada ímpar do Partido Comunista Brasileiro, 
liderada por Luís Carlos Prestes, a quem rendemos 
nossas homenagens no dia de hoje. Queremos também, 
fazendo justiça, render nossas homenagens à sempre 
companheira Clara Charf, viúva desse grande brasi-
leiro que nos honrou com sua passagem e vida, e ao 
filho Carlos Augusto, também companheiro – o Partido 
dos Trabalhadores, para além do que já demonstrou e 
cumpriu, tem o orgulho de ter em suas fileiras o DNA 
de Carlos Marighella. Queremos também render nos-
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sas homenagens a todos aqueles que, sonhando com 
a liberdade, deram sua vida pela Nação. 

É possível afirmar que por aqui passou um ho-
mem que honrou este Parlamento e que sempre foi 
fiel a sua origem proletária baiana e às causas do 
seu povo, na luta contra as oligarquias e pela demo-
cracia em nosso País. A questão da reforma agrária, 
ainda hoje tão latente, tinha em Carlos Marighella um 
defensor sem temor, e que já dizia que a questão do 
atraso de nosso País era fundamentado na questão do 
monopólio da terra nas mãos do latifúndio, da renda 
da terra na cultura do café, da cana e do algodão, das 
oligarquias. É possível afirmar que por aqui passou 
um homem que sonhava com a revolução agrária. E 
mais, que o sonho de Marighella ainda hoje é fato na 
existência das massas discriminadas de sem-terra e de 
proletariados, de operários das cidades, vítimas dessa 
agricultura atrasada e de agricultores capitalistas que 
só reclamam direitos para cultivar. 

Conterrâneo de Castro Alves, o poeta da liberda-
de, Marighella, revolucionário destemido, tornou-se um 
dos maiores nomes da luta armada brasileira por liber-
dade, democracia, cidadania, igualdade, fraternidade 
e justiça social. E um dos que bem ilustra essa página 
perversa, inconclusa e covarde da história brasileira 
é Emiliano José, Deputado petista da Bahia, ex-preso 
político e jornalista, que fez o relato da emboscada a 
Carlos Marighella no livro Carlos Marighella: O Inimigo 
Número Um da Ditadura Militar. Ele revela que a “re-
pressão” utilizou 29 policiais na operação, executada 
na Alameda Casa Branca, em São Paulo, sob o co-
mando do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Marighella 
não teve chance nem de abrir a capanga para sacar 
o revólver, mas a disputa pelo mérito de ter eliminado 
o notório comunista era tão grande que, em meio à 
fuzilaria, acabou atingida e morta uma investigadora 
e um delegado levou uma bala na coxa.

Marighela liberdade. Marighella de Bolívar, Martí, 
Sandino, Guevara e Salvador Allende. Marighella de 
Lamarca, Frei Tito, Honestino Guimarães, José Porfí-
rio. Marighella do povo, da luta do povo, dos sonhos 
do povo. Marighella vive na nossa memória e nas 
nossas lutas.

Da juventude rebelde, como estudante de Enge-
nharia, em Salvador, às brutais torturas sofridas nos 
cárceres do Estado Novo; da militância partidária dis-
ciplinada às poesias exaltando a liberdade; da firme 
intervenção parlamentar como Deputado comunista na 
Constituinte de 1946 à convocação para a resistência 
armada, toda a sua vida esteve pautada por um com-
promisso inabalável com as lutas do nosso povo. 

O mulato Carlos Marighella era filho de um imi-
grante italiano, o operário Augusto Marighella, e de 

Maria Rita do Nascimento, negra e filha de escravos. 
Teve 7 irmãos e irmãs. Fez os estudos iniciais no Gi-
násio da Bahia, hoje Colégio Central. Contrariando as 
expectativas reservadas a famílias de poucas posses, 
em 1929, Carlos começou a cursar Engenharia Civil 
na Escola Politécnica da Bahia.

Já nessa época, com 18 anos, Carlos despertou 
para as lutas sociais e entrou no Partido Comunista. 
Aos 21 anos, em 1932, foi preso pela primeira vez, por 
escrever e divulgar um poema com críticas ao inter-
ventor da Bahia, Juracy Magalhães. Um dos 7 filhos 
do operário Augusto Marighella, imigrante italiano da 
região da Emília, terra de destacados líderes italianos, 
e da baiana Maria Rita do Nascimento, negra e filha 
de escravos africanos trazidos do Sudão (negros hau-
çás), nasceu na capital baiana, residindo na Rua do 
Desterro 9, Baixa do Sapateiro, onde concluiu o seu 
curso primário e o secundário. Em 1934 abandonou 
o curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da 
Bahia para ingressar no Partido Comunista do Brasil 
(PCB). Torna-se, então, militante profissional do par-
tido e se muda para o Rio de Janeiro, trabalhando na 
reorganização do PCB.

Conheceu a prisão pela primeira vez em 1932, 
após escrever um poema contendo críticas ao inter-
ventor Juracy Magalhães. Libertado, prosseguiria na 
militância política, interrompendo os estudos universi-
tários no terceiro ano, em 1932, quando deslocou-se 
para o Rio de Janeiro.

Em 1º de maio de 1936, durante a Ditadura Var-
gas, foi preso por subversão e torturado pela polícia de 
Filinto Müller. Permaneceu encarcerado por 1 ano. Foi 
solto pela “macedada” (nome da medida que libertou 
os presos políticos sem condenação). Ao sair da prisão 
entra para a clandestinidade, até ser recapturado, em 
1939. Novamente é torturado e fica na prisão até 1945, 
quando é beneficiado com a anistia pelo processo de 
redemocratização do País.

Elege-se Deputado Federal constituinte pelo PCB 
baiano em 1946, mas perde o mandato em 1948, em 
virtude da nova proscrição do partido, juntamente com 
Constituintes do nível do escritor Jorge Amado (PCB/
BA), João Amazonas (PCB/DF), Maurício Grabois 
(PCB/DF), Gregório Bezerra (PCB/PE), José Crispim 
(PCB/SP), liderados pelo Senador Luís Carlos Prestes, 
o Cavaleiro da Esperança. 

Volta para a clandestinidade e ocupa diversos 
cargos na direção partidária. Candidato pelo Comitê 
Central, passou os anos de 1953 e 1954 na China, a 
fim de conhecer de perto a recente revolução chine-
sa. Em maio de 1964, após o golpe militar, é baleado 
e preso por agentes do DOPS dentro de um cinema, 
no Rio. Libertado em 1965 por decisão judicial, no ano 
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seguinte opta pela luta armada contra a ditadura, es-
crevendo A Crise Brasileira. Em dezembro de 1966, 
renuncia à Comissão Executiva Nacional do PCB. Em 
agosto de 1967, participa da I Conferência da OLAS 
– Organização Latino-Americana de Solidariedade, 
realizada em Havana, Cuba, a despeito da orientação 
contrária do PCB. Aproveitando a estada em Havana, 
redige Algumas Questões sobre a Guerrilha no Brasil, 
dedicado à memória do Comandante Che Guevara e 
tornado público pelo Jornal do Brasil em 5 de setembro 
de 1968. É expulso do partido em 1967 e em feverei-
ro de 1968 funda o grupo armado Ação Libertadora 
Nacional. Em setembro de 1969, a ALN participa do 
sequestro do embaixador norte-americano Charles 
Elbrick, em uma ação conjunta com o Movimento Re-
volucionário 8 de Outubro (MR-8).

Com o recrudescimento do regime militar, os ór-
gãos de repressão concentram esforços em sua cap-
tura. Na noite de 4 de novembro de 1969 Marighella 
foi surpreendido por uma emboscada na Alameda 
Casa Branca, na capital paulista. Ele foi morto a ti-
ros por agentes do DOPS, em uma ação coordenada 
pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. A ALN conti-
nuou em atividade até o ano de 1974. O sucessor de 
Marighella no comando da ALN foi Joaquim Câma-
ra Ferreira, que também foi morto por Fleury no ano 
seguinte. Os militantes mais atuantes em São Paulo 
eram Yuri Xavier Ferreira e Ana Maria Nacinovic, que 
continuaram fazendo panfletagem contra a ditadura 
até meados de 1972, quando também foram mortos 
numa emboscada no bairro da Mooca, ao saírem do 
restaurante Varela. Dezoito de seus militantes foram 
mortos e cinco foram considerados desaparecidos. O 
último líder da ALN foi Carlos Eugênio Sarmento da 
Paz, sobreviveu autoexilando-se na França e voltando 
ao Brasil após a anistia.

Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a 
responsabilidade do Estado pela morte de Marighella; 
em 7 de março de 2008 foi decidido que sua compa-
nheira, Clara Charf, deveria receber pensão vitalícia 
do Governo brasileiro.

Em uma emboscada preparada contra Marighella, 
foram detidos Tito e seus amigos de convento (exceto 
Frei Oswaldo). Frei Fernando foi obrigado sob tortura 
a combinar um encontro com Marighella. Eles tinham 
um código que auxiliou na emboscada: “Aqui é o Er-
nesto, vou à gráfica hoje”. O encontro foi marcado na 
Alameda Casa Branca, uma rua próxima ao centro da 
cidade de São Paulo.

No dia do encontro, havia uma caminhonete com 
policiais e um automóvel, com supostos namorados 
(onde Fleury disfarçou-se), além do fusca com Fer-
nando e Ivo.

Ao chegar na Alameda, às 20h, aproximou-se do 
carro com os freis e foi alvejado por vários tiros. Depois 
de morto, os freis foram retirados do Fusca e seu corpo 
foi colocado no automóvel, em uma posição estranha, 
extremamente desconfortável se estivesse vivo.

Além de Marighella, outras 3 pessoas foram atin-
gidas durante o tiroteio: Estela Borges Morato, investi-
gadora do DOPS, que simulou namorar Fleury, morta 
na confusão que se sucedeu; Friederich Adolf Roh-
mann, protético, morto na confusão que se sucedeu; 
Rubens Tucunduva, delegado envolvido na embosca-
da, que ficou ferido. 

Marighella mostrou desde cedo pendor para a 
poesia. No curso de Engenharia, divertia professores 
e colegas fazendo provas em verso. Também foi com 
versos que atacou o interventor baiano Juracy Maga-
lhães, o que lhe valeu sua primeira prisão e tortura 
em 1932.

Sua obra poética está reunida no livro Rondó da 
Liberdade. Seus poemas, de caráter nitidamente polí-
tico, apresentam por vezes um notável lirismo.

O Minimanual do Guerrilheiro Urbano foi escrito 
em 1969, para servir de orientação aos movimentos 
revolucionários e libertários. Circulou em versões mi-
meografadas e fotocopiadas, algumas diferentes entre 
si, sem que se possa apontar qual é a original. Nos 
anos 80, a CIA – Central Inteligence Agency, dos Es-
tados Unidos, fez traduções em inglês e espanhol para 
distribuir entre os serviços de inteligência do mundo 
inteiro e para servir como material didático na Escola 
das Américas, por ela mantida, no Panamá.

Alguns escritos políticos de Marighella, embora 
redigidos por ele em português, ganharam primeiro 
uma edição em outra língua, devido à censura impos-
ta a obras do gênero pelo regime militar brasileiro. É 
o caso de Pela Libertação do Brasil, que, em 1970, 
ganhou uma versão na França financiada por intelec-
tuais marxistas.

Estão disponíveis em português: Alguns Aspectos 
da Renda da Terra no Brasil (1958), Algumas Questões 
Sobre as Guerrilhas no Brasil (1967) e Chamamento 
ao Povo Brasileiro. 

Fazemos questão de anexar ao nosso pronun-
ciamento um documento de quem sonha, pensa e vive 
a utopia de uma sociedade melhor, mais justa e mais 
fraterna. Referimo-nos a notórios poetas, escritores, crí-
ticos, artistas, políticos brasileiros que assinam o texto 
intitulado Encontra-se Carlos Marighella. Eis o texto: 

“Carlos Marighella tombou na noite de 4 
de novembro de 1969, em São Paulo, numa 
emboscada chefiada pelo mais notório tortu-
rador do regime militar. Revolucionário deste-
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mido, morreu lutando pela democracia, pela 
soberania nacional e pela justiça social.

Da juventude rebelde, como estudante 
de Engenharia, em Salvador, às brutais tortu-
ras sofridas nos cárceres do Estado Novo; da 
militância partidária disciplinada, às poesias 
exaltando a liberdade; da firme intervenção 
parlamentar como deputado comunista na 
Constituinte de 1946, à convocação para a 
resistência armada, toda a sua vida esteve 
pautada por um compromisso inabalável com 
as lutas do nosso povo.

Decorridos quarenta anos, deixamos para 
trás o período do medo e do terror. A Cons-
tituição Cidadã de 1988 garantiu a plenitude 
do sistema representativo, concluindo uma 
longa luta de resistência ao regime ditatorial. 
Nesta caminhada histórica, os mais diferentes 
credos, partidos, movimentos e instituições 
somaram forças.

O Brasil rompeu o século XXI assumin-
do novos desafios. Prepara-se para realizar 
sua vocação histórica para a soberania, para 
a liberdade e para a superação das inúmeras 
iniquidades ainda existentes. Por outros cami-
nhos e novos calendários, abre-se a possibi-
lidade real de o nosso País realizar o sonho 
que custou a vida de Marighella e de inúmeros 
outros heróis da resistência. Garantida a nos-
sa liberdade institucional, agora precisamos 
conquistar a igualdade econômica e social, 
verdadeiros pilares da democracia.

A América Latina está superando um 
longo e penoso ciclo histórico onde ocupou 
o lugar de quintal da superpotência imperial. 
Mais uma vez, estratégias distintas se combi-
nam e se complementam para conquistar um 
mesmo anseio histórico: independência, sobe-
rania, distribuição das riquezas, crescimento 
econômico, respeito aos direitos indígenas, 
reforma agrária, ampla participação política 
da cidadania. Os velhos coronéis do mando-
nismo, responsáveis pelas chacinas e pelos 
massacres impunes em cada canto do nosso 
continente, estão sendo varridos pela história 
e seu lugar está sendo ocupado por repre-
sentantes da liberdade, como Bolívar, Martí, 
Sandino, Guevara e Salvador Allende.

E o nome de Carlos Marighella está ins-
crito nessa honrosa galeria de libertadores. A 
passagem dos quarenta anos do seu assassi-
nato coincide com um momento inteiramente 
novo da vida nacional. A secular submissão 

está sendo substituída pelos sentimentos re-
volucionários de esperança, confiança no fu-
turo, determinação para enfrentar todos os 
privilégios e erradicar todas as formas de do-
minação.

O novo está emergindo, mas ainda en-
frenta tenaz resistência das forças reacionárias 
e conservadoras que não se deixam alijar do 
poder. Presentes em todos os níveis dos três 
poderes da República, estas forças conspiram 
contra os avanços democráticos. Votam contra 
os direitos sociais. Criminalizam movimentos 
populares e garantem impunidade aos crimi-
nosos de colarinho branco. Continuam chaci-
nando lideranças indígenas e militantes da luta 
pela terra. Desqualificam qualquer agenda am-
biental. Atacam com virulência os programas 
de combate à fome. Proferem sentenças eiva-
das de preconceito contra segmentos sociais 
vulneráveis. Ressuscitam teses racistas para 
combater as ações afirmativas. Usam os seus 
jornais, televisões e rádios para pregar o enfra-
quecimento do Estado. Querem o retorno dos 
tempos em que o deus mercado era adorado 
como o organizador supremo da Nação.

Não admitimos retrocessos. Nem ao pas-
sado recente do neoliberalismo e do alinha-
mento com a política externa norte-americana, 
nem aos sombrios tempos da ditadura, que a 
duras penas conseguimos superar.

A homenagem que prestamos a Carlos 
Marighella soma-se à nossa reivindicação de 
que sejam apuradas, com rigor, todas as vio-
lações dos Direitos Humanos ocorridas nos 
vinte e um anos de ditadura. Já não é mais 
possível interditar o debate retardando o neces-
sário ajuste dos brasileiros com a sua história. 
Exigimos a abertura de todos os arquivos e a 
divulgação pública de todas as informações 
sobre os crimes, bem como sobre a identidade 
dos torturadores e assassinos, seus mandan-
tes e seus financiadores.

Precisamos enfrentar as forças reacio-
nárias e conservadoras que defendem como 
legítima uma lei de autoanistia que a ditadura 
impôs, em 1979, sob chantagens e ameaças. 
Sustentando a legalidade de leis que foram 
impostas pela força das baionetas, ignoram 
que um regime nascido da violação frontal da 
Constituição padece, desde o nascimento, de 
qualquer legitimidade. E procuram encobrir 
que eram ilegais todas as leis de um regime 
ilegal.
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Sentindo-se ameaçadas, estas forças 
renegam as serenas formulações e sentenças 
da ONU e da OEA, indicando que as torturas 
constituem crime contra a própria humanida-
de, não sendo passíveis de anistia, indulto ou 
prescrição. E se esforçam para encobrir que, 
no preâmbulo da Declaração Universal que a 
ONU formulou, em 10 de dezembro de 1948, 
está reafirmado com todas as letras o direito 
dos povos recorrerem à rebelião contra a tira-
nia e a opressão.

Por tudo isso, celebrar a memória de 
Carlos Marighella, nestes quarenta anos que 
nos separam da sua covarde execução, é rea-
firmar o compromisso com a marcha do Brasil 
e da Nuestra América rumo à realização da 
nossa vocação histórica para a liberdade, para 
a igualdade social e para a solidariedade en-
tre os povos.

Celebrando a memória de Carlos Mari-
ghella, abrimos o diálogo com as novas gera-
ções, garantindo-lhes o resgate da verdade 
histórica. Reverenciando seu nome e sua luta, 
afirmamos nosso desejo de que nunca mais a 
violência dos opressores possa se realimentar 
da impunidade. Carlos Marighella está vivo na 
nossa memória e nas nossas lutas.

Brasil, 4 de novembro de 2009.
Antonio Candido 
Fabio Konder Comparato, jurista, USP
Fernando Morais, escritor
João Capibaribe, ex-governador do Ama-

pá, e senador
Emir Sader, sociólogo, presidente da 

Clacso
João Pedro Stedile, ativista do MST
Heloisa Fernandes, socióloga, professora 

da ENFF, e USP
Frei Betto, escritor
Leonardo Boff, teólogo, escritor
Clara Charf
Silvio Tendler, cineasta
Fabiana Ferreira, poeta
Ana de Holanda, cantora e composito-

ra
Paulo Vannuchi, cientista político.
Eliana Rolemberg, socióloga 
Sérgio Muniz, cineasta
Jair Krischke, militante dos direitos hu-

manos.
José Joffily, cineasta
Jorge Durán, cineasta
Manfredo Caldas, documentarista

Carlos Marés, Procurador Geral do Es-
tado do Paraná, Professor PUCPR

Marcio Curi, cineasta e produtor DF
Ronaldo Duque, cineasta
Maria Victoria Benevides, socióloga, pro-

fessora da USP
Janete Capiberibe, deputada federal PSB/

Amapá
Marcelo de Barros Souza, benedetino, te-

ólogo e assessor de movimentos populares. 
Ivan Pinheiro, secretário-geral do PCB
Beth Carvalho, cantora e compositora 
Paulo Betti, ator
Hildegard Angel, jornalista
Wagner Tiso, músico
Pedro Casaldaliga, bispo emérito, e poeta
Chico de Oliveira, sociólogo
Antonio Cechin, irmão marista, catequista
João Miguel, ator
Jackson Lago, governador cassado do 

Maranhão, PDT-MA
Leandro Konder, filósofo
E muitos mais...
Marighella vive na nossa memória e nas 

nossas lutas!”

Muito obrigado.
O SR. FÁBIO FARIA – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.
O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
de o Bloco ter liberado, o PMN vota “sim” à PEC dos 
precatórios, atendendo a pedidos de vários Prefeitos 
que vieram hoje a Brasília, capitaneados pelo Presi-
dente da FEMURN, Benes Leocádio, a quem desejo 
parabenizar. Vamos assegurar a votação. Tenho cer-
teza de que a aprovaremos hoje.

O SR. CLÓVIS FECURY – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. CLÓVIS FECURY (DEM-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o partido.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no Pará, neste 
instante, mais uma propriedade está sendo invadida e 
depredada. Mais de 100 homens encapuzados, muito 
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bem armados, desde a madrugada até este momen-
to, já invadiram 4 grandes propriedades, depredaram 
a casa dos trabalhadores, colocaram os móveis para 
fora e atearam fogo, inclusive nos armazéns.

Está havendo uma verdadeira guerrilha no sul do 
Estado do Pará em consequência da omissão do Es-
tado. É a negligência, a incompetência e a conivência 
de quem deveria estar dando garantias institucionais 
a quem produz e trabalha neste País.

Sr. Presidente, fomos hoje, junto com outros com-
panheiros, conversar com o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, para que tome providências a fim 
de que se cumpra os mandados judiciais já autoriza-
dos, que não são cumpridos no Estado do Pará. Por 
omissão do Estado, os resultados estão aí para que 
todos vejam.

Esse é o nosso registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

 O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta emenda constitucional que limita o comprometi-
mento dos Estados e Municípios com precatórios veio 
em boa hora. 

Todos que conhecemos a realidade do Nordeste 
brasileiro, especificamente, acompanhamos a dificul-
dade que vivem todos os municípios, em decorrência 
dos sucessivos e constantes sequestros que ocorrem 
nas contas não só dos Estados, como também das 
Prefeituras. Isso tem dificultado muito a execução or-
çamentária e as ações administrativos dos municípios 
pobres do Nordeste. 

Sabemos que muitos dos municípios, que têm 
renda líquida de até trezentos e poucos mil reais, têm 
um comprometimento mensal com precatórios de 100 
mil reais. Ou seja, quase 30% da renda do município 
está comprometida com precatório. Isso é um verda-
deiro absurdo.

Por essa razão, essa emenda constitucional, re-
pito, veio em boa hora para corrigir essas distorções 
e dar sobrevida aos municípios, que poderão aplicar 
na saúde, na educação, conforme determina a própria 
Constituição Federal.

Sr. Presidente, a intenção, o desejo de V.Exa., a 
determinação de cumprir os apelos e, além de tudo, 
em comum acordo com todas as Lideranças e esta 
Casa, na verdade, é essencial para a vida dos muni-
cípios nordestinos e brasileiros, fazendo com que se 
faça justiça e se dê também atenção a todos os cam-
pos administrativos, o que interessa para a vivência e 
a sobrevivência dos Estados nordestinos, especifica-
mente, e dos demais municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado José Aníbal, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reitero o ape-
lo a todos os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas de 
que venham ao plenário votar. Existe um número bem 
superior àquele que está no painel neste momento, 
382, de Parlamentares que marcaram presença hoje 
na Casa. Portanto, faço um apelo para que venham 
votar. Reiterando o que foi dito pelo orador que me 
antecedeu, os municípios do Nordeste também têm 
necessidade dessa emenda constitucional para orga-
nizar melhor a sua gestão.

Pela oportunidade, Sr. Presidente, quero instar o 
Líder do Governo em exercício, Ricardo Barros, pelo 
menos hoje de manhã, nas Comissões, a que, o quanto 
antes, permita que a Comissão de Finanças e Tributa-
ção vote um projeto de lei complementar apresentado 
por mim, pelo Deputado Fernando Coruja e pelo De-
putado Ronaldo Caiado. O propósito desse projeto é 
assegurar aos municípios a contratação de operações 
de crédito, desde que observados os limites da dívi-
da consolidada, determinados pelo Senado Federal, 
obedecidos os limites e as condições de que trata a 
lei complementar de 4 de maio de 2000.

Na realidade, Sr. Presidente, o propósito é premiar 
os municípios que estejam em dia com suas finanças, 
com seus compromissos, com o pagamento de suas 
dívidas, para que possam contrair empréstimos com 
fins exclusivos de investimento. 

O Deputado Velloso Lucas, que foi Prefeito de 
Vitória duas vezes, em várias ocasiões destacou a 
importância dessa legislação: premiar aqueles que 
estão em dia com suas obrigações, premiar aqueles 
que têm limite para o endividamento, dentro das leis 
atuais, e que farão endividamento exclusivamente para 
investimentos.

Sr. Presidente, quero instar o Governo a que não 
crie restrição de nenhuma natureza à votação desse 
projeto. 

O Governo Federal cria receitas, gera possibili-
dades que nem os Governos Estaduais nem os Muni-
cipais têm condições de fazer. Portanto, é um ato de 
apoio e de estímulo a uma política de investimento 
por parte dos municípios que estão em dia com suas 
obrigações.

Gostaria muito que a Liderança do Governo per-
mitisse que esta matéria fosse votada na Comissão, a 
qual já tem parecer absolutamente favorável e muito 
positivo do Relator Manoel Júnior e que, portanto, a 
meu ver, não terá nenhuma dificuldade de aprovação 
na Casa.
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Muito obrigado.

A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presidente, 

tem mais gente chegando aí.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, vamos 

encerrar a votação?
A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, antes de encer-
rar a votação, hoje, V.Exa. pautou a proposta sobre o 
reajuste dos proventos dos trabalhadores aposentados. 
Tenho absoluta certeza de que, com a habilidade que 
tem, V.Exa. irá conduzir esse processo de discussão 
em relação aos aposentados da forma mais positiva 
possível. Tenho plena certeza de que V.Exa. também 
irá envolver o próprio Executivo nessa discussão. Na 
bancada do Partido dos Trabalhadores, a grande maio-
ria dos Deputados e Deputadas do PT vai estar com os 
aposentados. Nós encontraremos a solução para isso. 
Com toda certeza, na semana que vem, estará sendo 
encaminhado um acordo para viabilizar, efetivamente, 
a solução em relação à questão dos aposentados.

Fazer aqui apenas o discurso de que o PT e os 
partidos da base do Governo não querem aprovar o 
projeto que beneficia os aposentados é muito cômodo, 
e exatamente por quem criou todas as dificuldades. 
Quem criou o fator previdenciário não foi o Partido 
dos Trabalhadores. Quem criou essa série de dificul-
dades para os aposentados não foi o Partido dos Tra-
balhadores.

O Presidente, de que V.Exa., com a liderança que 
tem, com a habilidade que tem, conseguirá envolver 
os órgãos do Governo e também o próprio Presidente 
da República nesse processo, que é necessário, de 
construção de um acordo e de uma solução efetiva 
para os aposentados.

Tenho confiança na liderança de V.Exa. Esta Casa 
irá, efetivamente, garantir aos aposentados do nosso 
País – e assumo o compromisso de ajudar, como Depu-
tada do Partido dos Trabalhadores – a construção dessa 
solução e aprovação do projeto dos aposentados.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
mais uma vez, os poetas, os compositores, os artistas 
vieram a esta Casa e aguardam até este momento um 
esclarecimento de V.Exa. Como ficamos? Pelo acordo 
feito na semana passada, a PEC da Música seria a 
prioridade de hoje. Eles estão esperando um posicio-

namento de V.Exa., se terão que voltar na semana que 
vem, se vamos votar hoje ainda ou amanhã. 

Gostaria que V.Exa. prestasse este esclareci-
mento aos músicos, aos artistas presentes e também 
àqueles que estão em casa aguardando a resposta da 
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Edigar Mão Branca. Eis o que está aconte-
cendo: acabo de receber uma notícia de colegas De-
putados da Amazônia, que estiveram reunidos até há 
pouco com setores da área tributária, e, juntamente 
com o representante dos artistas. Ao que parece, fi-
zeram um acordo. Até o Deputado Otavio Leite pode 
dar uma palavra sobre esse acordo. Se houve acordo, 
talvez não se vote hoje.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos ou-
vir o Deputado Otavio Leite, que pode dar uma palavra 
sobre os artistas. Já ouvi os colegas da Amazônia.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, para dar ciência a toda a Casa, que, afi-
nal de contas, ao longo dessas últimas semanas tem-
se inteirado um pouco mais sobre esta PEC, que tem 
como objetivo fortalecer a música brasileira, acabei de 
chegar de uma reunião – 6h praticamente – da qual 
participaram a Bancada do Amazonas, Secretários 
do Amazonas, a Receita Federal, o Governo Federal, 
Liderança do Governo, na busca de um entendimento 
que pudesse preservar o espírito da proposta e, ao 
mesmo tempo, que tivesse, do ponto de vista formal e 
da sua substância, um objetivo com perspectivas reais 
de acontecer, de vigorar.

Depois desse período todo, apresentamos 2 pro-
postas, que, em si, na substância, alcançam o mesmo 
objetivo: criar um princípio geral em benefício da música 
brasileira; introduzir a música brasileira na Constituição 
e, tal qual reza a boa norma constitucional, remeter 
para a lei superveniente e infraconstitucional as tare-
fas de estabelecer um pouco mais o modus faciendi 
disso, com amplitude etc.

Trata-se de um problema de alocação da ideia em 
si do texto nesse ou naquele capítulo da Constituição, 
com diferenciais de minutos entre a expressão grama-
tical, a construção das sentenças, mas no objetivo é 
praticamente o mesmo. Então essas 2 propostas, neste 
momento, estão sendo encaminhadas ao Líder do Go-
verno, Deputado Henrique Fontana, que vai trabalhar 
esta matéria imediatamente para que possamos ter o 
indicativo do Governo e dos partidos que compõem a 
base do Governo para que a votação possa se dar em 
termos consensuais.
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Então, neste momento, eu diria – como se diz 
no Rio de Janeiro – que a bola está com o Líder do 
Governo, Deputado Henrique Fontana.

A perspectiva de votar hoje não há mais. É preciso, 
do ponto de vista técnico, que se adotem providências. 
A ideia é a de que o texto que fica seja apresentado 
como uma nova PEC, que se apense à PEC que está 
em tramitação, para que a matéria possa ser votada 
em consenso. 

Não sei se me fiz entender, mas em linhas gerais, 
entre mortos e feridos, todos ainda estão se salvando, 
sobretudo a música, que é o bem maior que queremos 
proteger. Tudo isso está contida nessas 2 propostas 
que avançam e traduzem, sem dúvida nenhuma, a 
necessidade de insculpir no texto constitucional essa 
diretriz, que é imprescindível para o fortalecimento da 
música brasileira.

Agora, vamos tratar desse assunto com o Líder 
do Governo e em breve vamos dar nova ciência ao 
Plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, V.Exa. me permite?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, serei breve, mesmo porque o anúncio comu-
nicado do acordo foi repassado aqui pelo Deputado 
Otavio Leite. 

Eu quero cumprimentar especialmente o Depu-
tado Otavio Leite pelo equilíbrio na condução dos de-
bates. Penso que depois de debates calorosos, exaus-
tivos, não de semanas, mas de meses e até de anos, 
chegamos a um denominador comum. 

Primeiro, todos defendemos a música brasileira. 
Segundo, todos defendemos a manutenção dos em-
pregos na Zona Franca de Manaus e na Amazônia 
brasileira. 

Então, encontramos 2 estradas que levam ao 
mesmo ponto. Caberá, daqui para frente, entrarmos 
nesse acordo. Quero cumprimentar todos os Parla-
mentares, o Governador do Amazonas, Eduardo Bra-
ga, que foi fundamental na construção desse acordo, 
mas principalmente o Deputado Otavio Leite, que foi 
muito, mas muito sensível com a nossa região e com 
os empregos no Estado do Amazonas. Cumprimento-o 
e espero que em breve estejamos analisando a maté-
ria aqui no plenário. 

Obrigada.

O SR. MARCO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei duran-
te a tarde as negociações em torno da PEC da Música, 
por orientação de V.Exa., que pediu que estivéssemos 
presentes acompanhando todo o processo de negocia-
ção. Avançamos no sentido de encontrar um caminho 
que possa viabilizar, no plenário, a votação dessa im-
portante medida para a música brasileira. 

Quero afiançar esses entendimentos e essas 
conversas que foram realizadas na tarde de hoje bus-
cando esse caminho. Ao seu comando, estive lá acom-
panhando todo esse processo de negociação. V.Exa. 
está de parabéns, mais uma vez, pela sensibilidade 
que teve de fomentar o debate e a discussão acerca 
deste tema, buscando um caminho de entendimento, 
de negociação, que possa viabilizar a aprovação de 
forma consensual neste plenário. 

Era o que eu queria expressar a V.Exa., afian-
çando o diálogo e o debate formulados durante esta 
tarde em torno desta matéria importante para a mú-
sica brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência cumprimenta o Vice-Presidente Marco Maia, que 
representou a Mesa Diretora nessas negociações, na 
convicção, que tínhamos todos, de que com o diálogo 
se chega a uma composição. Eu agradeço, a Mesa 
agradece muito a V.Exa. a participação nesses deba-
tes, que agora chegam ao consenso absoluto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem mais? 
(Pausa.) Vou encerrar. Posso encerrar? (Pausa.)

O SR. MARCELO SERAFIM – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

Tem a palavra o Deputado Marcelo Serafim.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acabo de con-
versar com a Deputada Vanessa, que me explicou al-
gumas linhas. Só para dizer que metade da bancada 
do Estado não foi comunicada da reunião e por isso 
não se fez presente. O Deputado Otavio Leite deve ter 
estranhado minha ausência, pois sempre estive pre-
sente em todas as discussões. Estranhamente, não fui 
convidado, juntamente com mais 3 Deputados, para a 
reunião de hoje. O Deputado Décio, que foi Presiden-
te da Comissão Especial, também não foi convidado. 
Só para esclarecer, nós vamos tomar parte do que foi 
feito, e eu espero que o acordo seja bom, porque, se 
eu entender que o acordo não é bom, vou continuar 
com minha posição aqui.

Muito obrigado.
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O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Átila Lins tem a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dese-
jo manifestar também a minha satisfação com os en-
tendimentos que foram feitos para que pudéssemos 
encontrar uma fórmula capaz de contentar a música 
brasileira, mas sem prejudicar os empregos na Zona 
Franca de Manaus.

Sei que foi um trabalho árduo. Começamos na 
Liderança do PMDB com o Líder Henrique Eduardo 
Alves, depois fomos para o Ministério das Relações 
Institucionais. Procuramos ouvir todos os segmentos, 
a equipe econômica do Governo, a representação dos 
artistas, o autor da PEC, Deputado Otavio Leite. Enfim, 
foi possível à bancada do Amazonas, nesse entendi-
mento amplo, encontrar esse caminho, que vai, claro, 
ser submetido ao Ministério da Fazenda, ao Ministro 
Guido Mantega.

E nós temos certeza, Sr. Presidente, de que até 
a próxima semana ou mais tardar na outra nós encon-
traremos um caminho que possa beneficiar a música 
brasileira e, ao mesmo tempo, não prejudicar os 10 mil 
empregos na Zona Franca de Manaus.

Portanto, todos nós estamos de parabéns, inclu-
sive o Governador Eduardo Braga, grande comandante 
dessa tarefa e dessa luta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, quero 
fazer um comunicado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para registrar impor-
tante acontecimento no Rio Grande do Sul, que se 
concretizará na próxima semana. Todas as atenções 
do setor de fruticultura estarão voltadas para Bento 
Gonçalves, nos dias 5 a 7 de novembro, pois a Ser-
ra Gaúcha servirá de cenário para o Frutal Cone Sul, 
que tem como objetivo inserir as frutas, flores, agroin-
dústrias e produtos da agricultura familiar da Região 
Sul no mercado brasileiro e internacional. Visa ainda a 
aumentar a competitividade do setor através de cursos 
e palestras de capacitação para empresários, produ-
tores e técnicos.

O evento é uma realização do Instituto Frutal, da 
Frente Parlamentar de Fruticultura do Congresso Nacio-
nal – a qual presido -, da Prefeitura de Bento Gonçalves 
e do Governo do Rio Grande do Sul. Também conta 

com o apoio de instituições de pesquisa e desenvol-
vimento, além das representações de produtores, em 
uma grande aliança para mudar o perfil tecnológico e 
comercial da fruticultura, floricultura e agroindústria do 
Cone Sul. Será uma oportunidade de fazer negócios, 
cativar clientes, apresentar produtos da região para um 
público que representa os principais países importa-
dores e exportadores de frutas.

O Frutal Cone Sul 2009 deve contar com cer-
ca de 250 expositores e mais de 20 mil visitantes. O 
evento agrega um número expressivo de instituições 
parceiras. Para essa primeira edição mais de 30 orga-
nizações confirmaram o apoio e estão envolvidas na 
consolidação do evento. 

Além do trabalho de captação de expositores e 
de visitantes, o Frutal Cone Sul conta com um Comitê 
Técnico-Científico que já elegeu os principais assuntos 
de interesse das cadeias produtivas de frutas, flores e 
agroindústria do Cone Sul. O grupo se reúne periodica-
mente para detalhar os temas a serem abordados du-
rante o evento. Fazem parte do Comitê representantes 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
EMBRAPA Uva e Vinho e Clima Temperado; FARSUL; 
FEPAGRO; Rede de Cooperação Entreflores; Institu-
to Brasileiro do Vinho; Universidade de Caxias do Sul; 
BRDE; Universidade Federal de Pelotas; SINTARGS; 
Banco do Brasil, CEASA/RS, Comitê de Fruticultura 
da Metade Sul; Sindicato da Indústria da Alimentação; 
SEBRAE; Sociedade de Agronomia do Rio Grande do 
Sul; Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, 
entre outros.

Entre os principais temas selecionados para o 
Frutal temos: Gestão do Negócio Rural, com ênfase 
para a comercialização, beneficiamento e processa-
mento de frutas, sucos e polpas; Irrigação e Fertirri-
gação; Produção de Flores e Plantas Ornamentais. 
O formato da programação é baseado no modelo já 
aplicado há 16 anos, em 20 edições do evento Frutal, 
realizadas com sucesso pelo Instituto Frutal no Norte 
e no Nordeste do Brasil.

Com esse evento queremos dinamizar os seto-
res da fruticultura, floricultura e agroindústria dos 3 
Estados do Sul do Brasil e países do Cone Sul, pro-
movendo produtos da região, atraindo novos investi-
mentos e gerando mais emprego e renda em toda a 
cadeia produtiva.

O setor da fruticultura vem em constante cresci-
mento. Nos últimos 3 anos, a exportação gaúcha de 
frutas frescas cresceu de forma expressiva. De 2006 a 
2008, os valores foram de US$11 milhões para US$44 
milhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior. Até junho deste 
ano, a soma já alcançou os US$39 milhões. A fruticul-
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tura para o Estado do Rio Grande do Sul apresenta-se 
hoje como uma ferramenta de desenvolvimento eco-
nômico e social, num cenário positivo de geração de 
oportunidades.

O destaque na produção de frutas foi determi-
nante para que o Estado se credenciasse como sede 
do Frutal Cone Sul.

Além dos debates, cursos, oficinas, exposições, 
lançamentos e feiras, o evento também será dotado 
de rodadas de negócios organizadas pelo SEBRAE/
RS. Cerca de 15 compradores estarão à disposição 
de vendedores para realizar negócios. A expectativa é 
reunir mais de 50 produtores e empresas que ofertam 
produtos e subprodutos das cadeias de frutas, flores e 
agroindústria. O encontro para promoção de negócios 
será realizado no segundo dia do Frutal Cone Sul, 6 
de novembro, das 14h às 20h.

É nesse momento que se concretizarão intercâm-
bio técnico com empresas globalizadas; assistência 
permanente durante a rodada por pessoal qualifica-
do; subsídios para a concretização de negócios com 
empresas europeias e seminários com especialistas 
internacionais.

Mais de 2,5 mil produtores, distribuídos em 63 
caravanas, já confirmaram presença no Frutal Cone 
Sul. A união de esforços empreendida pela EMATER/
ASCAR-RS em diversos Municípios do Estado está 
colaborando com a mobilização deste significativo nú-
mero de participantes. Este público foi atraído pela pro-
gramação técnica do evento, elaborada especialmente 
para a capacitação de fruticultores e floricultores.

Quero reforçar o convite aos Parlamentares para 
prestigiarem a solenidade oficial de abertura do Fru-
tal Cone Sul, que acontece no dia 5 de novembro, em 
Bento Gonçalves, no Parque da Fenavinho. Durante 
a solenidade, marcada para as 17h, haverá uma pa-
lestra sob o tema O agronegócio brasileiro: histórico e 
perspectiva, com o ex-Ministro da Agricultura Alysson 
Paulinelli. Já, às 18h, acontecerá a abertura oficial do 
evento.

Dentre as diversas atividades do Frutal, no dia 
6, será realizado um Café da Manhã, na sede da EM-
BRAPA Uva e Vinho, com reunião da Câmara Setorial 
da Fruticultura Nacional.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun-
ciamento nos meios de comunicação desta Casa.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Henrique Fontana tem a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
agradecer a V.Exa., destacar o esforço de todas as 
bancadas parlamentares e reafirmar o compromisso 

do nosso Governo, que expresso desta tribuna, como 
Líder do Governo, de encontrar um caminho – e a reu-
nião de hoje foi muito produtiva nesse sentido – para 
que possamos votar em breve neste plenário uma al-
teração constitucional que garanta apoio à música e 
aos músicos brasileiros, aos cantores brasileiros, dentro 
de um processo seguro do ponto de vista tributário da 
Fazenda Nacional, que é a nossa preocupação, e fruto 
do diálogo e da disposição de todos em buscar esse 
acordo atendendo também às legítimas preocupações 
do Estado do Amazonas, representado nesse debate 
por diversos de seus Parlamentares.

Reafirmo o compromisso da Liderança do Go-
verno de chegarmos, nos próximos dias, nas próximas 
semanas, ao acordo definitivo que nos permita fazer 
uma grande votação no Parlamento do nosso País, para 
defender a cultura do País, especialmente a música, 
os nossos músicos, os cantores brasileiros.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Cândido Vaccarezza, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero pedir aos Deputados do PT 
que ainda não votaram que venham ao plenário e vo-
tem “sim” a esta proposta de emenda constitucional, 
que foi bem elaborada.

Quero parabenizar o Relator, Deputado Eduardo 
Cunha, que ouviu todos os sentimentos do Plenário, 
ouviu os Prefeitos e os Governadores, e teve o cuidado 
de elaborar uma proposta que tem constitucionalidade 
e boa técnica legislativa e, mais do que isso, faz jus-
tiça com os Estados brasileiros, com as Prefeituras e 
com a União, num formato que permite quitação das 
dívidas e pagamento dos precatórios.

Quero cumprimentar o Deputado Devanir Ribei-
ro, que presidiu a Comissão com firmeza e garantiu 
celeridade aos trabalhos da Casa.

Cumprimento particularmente o Deputado José 
Genoíno, que soube exercer uma liderança na Comis-
são para que se melhorasse o texto e, ao final, che-
gássemos aqui para esta votação.

Parabenizo os demais companheiros do PT que 
participaram da Comissão e os membros dos outros 
partidos.

Sr. Presidente, quero reiterar o pedido aos De-
putados do PT para que venham ao plenário e votem 
“sim”. Nessa discussão o PT não tem dúvida, porque, 
inclusive, boa parte desses precatórios é instrumen-
to de especulação e tem impedido no formato atual o 
trabalho das Prefeituras.
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Está ressalvado o problema dos precatórios ali-
mentares. Os Deputados não precisam mais ter dúvida 
em relação a isso. Os precatórios têm prioridade, in-
clusive no pagamento para os precatórios alimentares. 
Então, quanto a isso não há dúvida, está ressalvado 
o problema dos precatórios alimentares, que foi uma 
preocupação forte do nosso partido na discussão des-
sa PEC e, tenho certeza, também do Deputado José 
Genoíno, que coordenava, pela minha indicação, a 
participação do PT nessa discussão.

Quero aproveitar o restante do tempo, Sr. Pre-
sidente, para falar da discussão da semana que vem. 
Na próxima semana esta Casa vai iniciar a discussão 
do pré-sal. Nesse item nós tivemos uma participação 
significativa de todos os partidos em todas as Comis-
sões. Inclusive, àqueles que esperavam que houvesse 
uma polarização gigantesca entre Situação e Governo, 
entre Governo e Oposição, quero dizer que não hou-
ve essa discussão. Serão naturais os embates nesta 
Casa para melhorar o projeto.

Qual é a ideia do pré-sal? São 4 as questões bá-
sicas em debate na Câmara dos Deputados a respeito 
dos projetos do pré-sal.

A primeira delas é a criação da PETRO-SAL, esta-
tal que será o olho do povo brasileiro em relação a essa 
imensa riqueza descoberta, o petróleo do pré-sal.

A segunda diz respeito ao fundo que terá o pa-
pel de um Fundo Soberano. Funcionará como se fos-
se uma reserva internacional primeiro do Brasil, para 
ajudar no desenvolvimento econômico, na educação, 
no meio ambiente, no desenvolvimento da ciência e 
tecnologia e na defesa; e, segundo, como vai ser uma 
reserva muito grande no exterior, será o seguro do País 
para evitar crises e abalos internacionais.

A terceira questão a ser abordada diz respeito à 
capitalização da PETROBRAS, que sabemos ser uma 
das grandes empresas do mundo. Com essa iniciativa 
que vamos aprovar aqui, a partir do dia 10, teremos 
uma empresa nacional capitalizada capaz de enfren-
tar os desafios e continuar descobrindo petróleo, fa-
zendo com que, nós, brasileiros, sintamos orgulho do 
nosso País.

Por último, e diria o tema mais importante: o 
sistema de partilha, mudando-se de concessão para 
partilha.

Para aqueles que não entendem, quero dar uma 
pequena explicação. Hoje, quando o petróleo está no 
fundo da terra ele é da União. No sistema de conces-
são, ao ser retirado do fundo da terra para ser proces-
sado e transformado em óleo diesel, gasolina, gás e 
outros produtos mais nobres, todo esse óleo passa a 
ser da empresa que o retirou. No sistema de conces-
são, essa é a regra, a lei. 

Qual é o problema? O petróleo é uma das poucas 
commodities com grande diferença entre o valor gasto 
para ser retirado do fundo da terra e ser processado e 
o valor de venda fora. É mais do que o dobro.

Qual a mudança que fizemos? Agora, será ado-
tado o sistema de partilha. O Estado brasileiro, ou a 
PETROBRAS, ou a PETRO-SAL, vai contratar uma 
empresa para retirar petróleo do fundo da terra, em 
uma camada abaixo da camada de sal. Ao ser proces-
sado, ele continua sendo da União, do povo brasilei-
ro. Será uma riqueza imensa para continuar gerando 
desenvolvimento econômico, distribuição de renda e 
criação de empregos. Essa mudança é muito impor-
tante. Essa é a questão central do projeto em debate 
sobre a partilha. Não são os royalties, não são outras 
questões, assim como nos outros projetos.

Em suma, o fundamental é que todos os Rela-
tores respeitaram o que era essencial no projeto do 
Governo: o novo marco regulatório do petróleo não 
foi desfigurado. Temos condições, então, de aprovar 
o projeto do pré-sal até dezembro, com bom debate 
na Casa, firme, fraterno e companheiro, entre a Opo-
sição, o Governo e várias representatividades. Essa é 
a nossa expectativa.

Já firmamos acordo com a Oposição no sentido 
de que não haja obstrução na votação do pré-sal. Co-
meçaremos a discussão no dia 10, e espero que até 
dezembro a tenhamos encerrado.

Por fim, Sr. Presidente, parabenizo os Relatores, 
os Presidentes de Comissão e todos os Deputados 
que se envolveram no debate. Tenho certeza de que 
terminaremos dezembro com a aprovação do pré-sal 
aprovado, do novo marco regulatório, assim como do 
Orçamento da República e outros temas importantes 
para a Casa, como a política do salário mínimo, a fim 
de garantir que os trabalhadores brasileiros, até 2023, 
tenham o reajuste do mínimo com base na inflação e 
no crescimento do PIB.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos en-
cerrar a votação. Estamos aqui há 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

 O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, ape-
nas para uma informação que julgo importante. 

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

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho em 
mãos a pauta prevista para a próxima semana. E aqui 
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lê-se: “Sujeita a alterações”. Chamo a atenção para 
isso. Eu realmente espero que sofra alterações.

Aqui estão chamados para a próxima semana: 
medidas provisórias, por obrigação regimental, e pro-
jetos do pré-sal. Não está previsto o projeto dos apo-
sentados.

Quero fazer um apelo a V.Exa.: como a pauta está 
sujeita a alterações, peço que haja a alteração e que 
pelo menos o projeto dos aposentados esteja previsto 
para ser apreciado na próxima semana.

Este é o apelo que faço, Sr. Presidente, em vir-
tude do que aconteceu hoje neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vejo que 
V.Exa. aprecia as galerias cheias, mas, na verdade, 
agora temos que buscar o entendimento. Já praticamos 
o gesto, agora vamos tentar um entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM

SIM: 328 
NÃO: 76
ABSTIVERAM-SE: 4
TOTAL: 408
A EMENDA AGLUTINATIVA FOI APROVADA.
A matéria retorna à Comissão Especial para elabora-
ção da redação para o segundo turno.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 351/2009 – EMENDA AGLUTI-
NATIVA GLOBAL Nº 1 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 04/11/2009 20:19
Encerramento da votação: 04/11/2009 21:06
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 130-B, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Itagiba e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 130-B, 
de 2007, 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; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibili-
dade desta e da de nº 168/2007, apensa-
da (Relator: Dep. Regis de Oliveira); e da 
Comissão Especial, pela aprovação desta 
e da de nº 168/2007, apensada, com subs-
titutivo (Relator: Dep. Regis de Oliveira). 
Tendo apensada a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 168, de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência., nos ter-

mos do inciso VI do art. 117, combinado com 
o item 1, alínea ‘a’, inciso I, do art. 101 do 
Regimento Interno, a retirada de pauta da 
PEC 130/07, constante da Ordem do Dia da 
presente Sessão.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – José Aníbal, Líder do PSDB”

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o autor do 
projeto dessa PEC é o Deputado Marcelo Itagiba, que 
hoje integra o nosso partido, o PSDB. S.Exa. teve que 
ir para o Rio de Janeiro e não pôde estar presente.

Se houver o entendimento entre os Líderes para 
que se faça a leitura desse projeto, nada a opor. Ago-
ra, não a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Chegou 
aos meus ouvidos que se faria a discussão hoje e a 
votação em outra ocasião.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Isso, apenas a discussão. 
Como o parecer já foi emitido, encerraríamos a discus-
são. Não haveria votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 
temos que acertar como faremos.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB concorda com o acordo.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Encaminhamentos se-
riam feitos posteriormente, Sr. Presidente. Discussão, 
tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Discus-
são tudo bem? V.Exa. retira o requerimento, Deputado 
José Aníbal? (Pausa.)

Retira o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
do PPS, aceitamos a tese da discussão, desde que 
possam ser apresentadas emendas aglutinativas até 
o dia da votação. Ainda queremos apresentá-las.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Havendo 
acordo até o momento da votação... Há acordo em 
relação a isso?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT está no acor-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
concorda que possa ser apresentada emenda até o 
momento da votação. 

Todos de acordo?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O.k. Só que se faz a discus-
são, encerra-se a discussão e encerra-se a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim. Hoje, 
só discussão. Mas o Deputado...

O SR. ONYX LORENZONI – O.k. Mas o encami-
nhamento é preservado para...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Fernando Coruja registra o fato de que se pode 
apresentar emenda até o momento da votação. (Pau-
sa.) É, regimentalmente, pode-se apresentar.

Muito bem. Então, eu anuncio a matéria. Retirado 
o requerimento, vamos discuti-la. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.)

O Deputado Regis de Oliveira, como Relator, 
pede a palavra. Tem preferência S.Exa.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, quero apenas esclarecer à Casa sobre o 
que tratamos. A proposta vem, e a imprensa insistiu 
muito nisso, da extinção de todo e qualquer privilégio 
que possa ocorrer em face do foro privilegiado. 

Hoje, como todos sabem, os Parlamentares to-
dos, todas as autoridades federais são processadas 
no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, por seu 
turno, delega a produção de provas aos magistrados 
de 1º grau.
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É fato – e nesse sentido vai o voto longo que 
proferi na Comissão Especial – que não é mais admis-
sível, diante do princípio republicano, que exista foro 
privilegiado para quem quer que seja.

A imprensa insiste nisso; todos batem nisso. Nin-
guém mais quer a possibilidade de que algumas au-
toridades sejam diferentes de outras. E aí invoca-se o 
grande livro de George Orwell, 1984, que retrata exa-
tamente essa situação. Alguns passam a ser melhores 
do que outros e, de repente, a equação se inverte, as 
pessoas passam a se habituar a isso e passam a ter 
novos privilégios.

Fiz um estudo da Constituição sobre esse assun-
to, um histórico da Constituição, e isso tudo vem em 
favor de que sempre, em todos os quadrantes, há a 
presença do foro privilegiado. Ocorre que, na moder-
nidade, isso não mais se justifica. Então, nós elabo-
ramos um texto, uma proposta, no seguinte sentido: 
todos, desde o Presidente da República até o Prefeito 
do menor município do País, sentar-se-ão perante o 
juiz de 1º grau. Ninguém mais tem privilégio algum de 
foro. Todos os mortais vão ao foro único, que é o juiz 
de 1º grau.

E o que ocorre a partir daí? As decisões que 
possam envolver constrangimento pessoal ou cons-
trangimento sobre o patrimônio das autoridades devi-
damente identificadas sujeitam-se ao controle prévio 
de uma decisão judicial da própria autoridade compe-
tente a receber a denúncia.

Portanto, nós teremos, por exemplo, no nosso 
caso de Deputados Federais: a denúncia é recebida 
pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, o proces-
so desce ao 1º grau. Quem é o 1º grau de jurisdição? 
Cada um no seu Estado – nós determinamos, também 
há previsão para isso – tem um juiz próprio. Nós criamos 
e obrigamos a Justiça do Estado e a Justiça Federal 
a criarem varas próprias só para processamento de 
crimes praticados por autoridades públicas. 

Então, não haverá mais delonga alguma. Irá a 
uma vara especializada, todos seremos processados 
ali – e uma Vara própria. E da mesma forma os tribu-
nais dos Estados terão competência e também ficarão 
obrigados a criar câmaras próprias para processar 
esses crimes.

Dessa forma, o processo andará rapidamente em 
1º grau e também rapidamente em 2º grau. Esse é um 
fato histórico. O Supremo Tribunal Federal, em toda a 
sua história, em todos os tempos, nunca condenou 
quem quer que seja. Nunca, em nenhum momento da 
história republicana e democrática deste País, houve 
qualquer tipo de condenação.

Então, a proposta é que todos se submetam ao 
juiz de 1º grau – volto a insistir -, desde o Presidente 

da República ao Prefeito do menor município do País. 
Todos. E, mais do que isso, em obediência ao princípio 
federativo, as autoridades estaduais são todas proces-
sadas nos Estados, e não mais perante o Superior Tri-
bunal de Justiça. Isso em cumprimento exatamente ao 
princípio federativo ao qual estamos subordinados. 

Portanto, Estados processam todas as suas au-
toridades: Governador, Desembargadores etc. E mais 
– o que tem causado preocupação -, no nosso caso, no 
âmbito federal, todos os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça e 
magistrados de todos os tribunais superiores também 
vão se sentar à frente do juiz de 1º grau. É isso que 
tem causado certa repulsa da classe jurisdicional em 
relação ao projeto.

Há mais. Ouvi críticas, a propósito, também na 
imprensa, de que o fato de obrigarmos todos a se 
submeterem ao 1º grau, com decisões cautelares no 
2º grau, criaria um jogo de competências paralelas 
sobre o mesmo assunto, o que não é verdade. Cria-
se um controle prévio porque não se pode dar, conve-
nhamos, a um juiz de 1º grau a possibilidade de que, 
por exemplo, afaste o Presidente da República ou um 
Parlamentar, como um Deputado Federal.

Esses atos de constrangimento sobre o patri-
mônio, sobre a liberdade, sobre o mandato são con-
trolados pelo Supremo Tribunal Federal. O que tem 
causado também certa apreensão – é bom que fique 
claro, Sr. Presidente, – é o assunto seguinte. Isso não 
pode ser apreciado agora, porque envolverá o impe-
dimento do julgamento dos mensaleiros, e o assunto 
vai descer ao 1º grau.

Se ficarmos pautados por esse assunto, está 
bem. Não vamos, portanto, decidir o foro privilegiado, 
porque eu acho que a imprensa cobra muito, e nós não 
podemos nos pautar pelos poderes da imprensa. A im-
prensa cobra a extinção do foro privilegiado. Quando 
falamos em foro privilegiado, bem, aí não pode, porque 
esses que estão lá têm de ser julgados pelo Supremo 
Tribunal Federal. Nós não podemos ficar aqui a título 
de nominar quem será julgado agora ou quem será 
julgado futuramente. 

Quero deixar claro também que não tenho ne-
nhum processo, absolutamente. Meu interesse, no caso 
concreto, é zero, porque não tenho processo civil ou 
criminal em andamento em nenhuma parte do País, 
muito menos no Supremo Tribunal Federal. Portanto, 
não há nenhum interesse pessoal nisso. Quero sim-
plesmente me subordinar ao princípio republicano de 
que todos são iguais perante a lei. 

Então, vamos nos subordinar a esse princípio 
democrático, que deve imperar entre nós todos, e ga-
rantir, claro, nas situações que possam envolver me-
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didas cautelares, que estas, sim, sejam proferidas por 
um tribunal, portanto, por um Plenário que tenha pru-
dência, que tenha calma, que pondere sobre todos os 
assuntos para então afastar um Parlamentar, prender 
um Parlamentar, decretar quebra de sigilo bancário etc. 
Isso protege o exercício do mandato, mas ao mesmo 
tempo submete todos nós – todos, universalmente – a 
um juízo único, a um juiz natural.

Nos Estados Unidos, é assim. Nos Estados Uni-
dos, quando houve o problema Clinton e o problema 
Bush, quem apreciou foi o juiz de 1º grau. Não foi a 
Corte Suprema, que não tem competência jurisdicio-
nal para esse efeito.

Então, essa é a proposta que nós formulamos. 
Dialogamos longamente com inúmeros Parlamenta-
res. Ela foi aprovada por unanimidade na Comissão 
de Constituição e Justiça e também na Comissão 
Especial.

Agora, o fato de se dizer – e é isto que se diz com 
muita insistência – que isso vai servir para acobertar 
mensaleiros eu não posso aceitar. Se a Câmara quiser 
fazer uma emenda, aprovar uma emenda, para que os 
atuais processados no Supremo não tenham foro privi-
legiado ou para que fique mantido o foro privilegiado, 
a decisão vai ser da Casa. Eu não posso seguramente 
me pautar por esse tipo de argumento. 

Portanto, este é o projeto. 
Eu apenas quis tomar a palavra, em primeiro lu-

gar, para esclarecer o Plenário do que se trata. Apenas 
isso, Sr. Presidente. 

Eu agradeço a V.Exa. a paciência.
Muito obrigado.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu peço ao Relator que aguar-
de, porque eu vou perguntar ao Presidente, tendo em 
vista a natureza da sessão, se o Relator pode prestar 
uns esclarecimentos.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Eu o faço com 
muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nós es-
tamos apenas com um problema: o Deputado Sandro 
Mabel está pedindo a palavra, como Líder. 

Não sei o que pensa o Deputado Sandro Ma-
bel.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não quero 
dispensar minha palavra como Líder. Mas, se V.Exa. 
desejar aproveitar o Relator na tribuna, eu posso es-
perar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acho que 
seria importante o Relator esclarecer da tribuna. 

O SR. SANDRO MABEL – Logo após o Relator, 
eu uso a palavra.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Miro Teixeira, para fazer indaga-
ções ao Relator.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou começar pelo 
fim. Não me impressiono com este tipo de argumento: 
se vai ser aplicada agora ou daqui a pouco – é o que 
eu tenho ouvido. A questão de regras processuais é 
indiscutível. A mudança da regra processual é aplica-
da imediatamente.

Neste caso, não é uma simples regra processual. 
Estamos diante de matéria constitucional. O próprio 
Supremo Tribunal Federal, que tem tradição de, em 
matéria constitucional, não permitir que seja aplicada 
a de antes, é sempre a de agora, por declarações de 
seus Ministros, que já vimos em jornais, não vai nessa 
direção propriamente, mas sinaliza, eu creio, que, por 
ser matéria constitucional, será aplicada a de agora. 
Consequentemente, não será aplicada a qualquer pro-
cesso em tramitação.

Se estivéssemos discutindo mudança do Código 
de Processo Penal, seria outra coisa, estaria firmada 
a doutrina e a jurisprudência: aplica-se a todos os pro-
cessos em andamento. Mas a mudança não é proces-
sual, é constitucional. 

Deploro, quando vejo comentários daqui e dali, 
que isso vá beneficiar os que têm hoje processos.

Esta é a primeira indagação que faço a V.Exa. 
Não é propriamente o nosso ambiente, mas pode 
ajudar a formar a convicção de Parlamentares quan-
to ao voto. 

Outra coisa: de uns tempos para cá é que o Supre-
mo Tribunal Federal entendeu de atrair o foro especial 
por prerrogativa de função para pessoas que não o têm 
originariamente. Então, porque há um Deputado num 
processo, outras 22 pessoas são processadas e julga-
das no Supremo Tribunal Federal, o que atrasa muito, 
é claro, toda a instrução processual e tudo o mais.

Qual é o tratamento que V.Exa. dá a quem, por 
conexão de procedimentos, por cumplicidade nos ter-
mos da legislação brasileira, de alguma forma partici-
pou do crime, colaborou com a sua prática, facilitou a 
sua consecução? Como fica o foro dessas pessoas? 
Elas também têm que vir para uma apreciação pre-
liminar no Supremo Tribunal Federal ou ficam direto 
lá no 1º grau de jurisdição? E quanto ao pedido de 
prisão preventiva? Isso não é comum no Supremo 
Tribunal Federal. 

Também não me impressiona o argumento de 
V.Exa de que a Suprema Corte americana não tem 
essa competência, não. O Direito americano se orga-
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niza de outra maneira mesmo. Ora, a Suprema Corte 
é uma corte constitucional. Lá não existe essa espécie 
de foro por prerrogativa de função. 

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem re-
visão do orador.) – Não. É diferente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não existe historicamen-
te. Porém, eles têm imunidade, sim, eles têm proteção. 
A Suprema Corte americana, no voto do Juiz Brennan, 
no caso do The New York Times versus Sullivan, disse: 
“O nosso Estado, a Nação americana, o povo ameri-
cano protege, sim, os seus funcionários, para que eles 
possam destemidamente exercer as suas atividades”. 
Por isso, o Ministério Público – digo eu agora, e acho 
que estou abusando da paciência do Presidente...

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – É bom. O debate 
é ótimo, ainda mais vindo de V.Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Por isso, nosso Minis-
tério Público tem as suas proteções. Como é que se 
imagina um promotor sendo julgado na comarca em 
que ele exerce suas funções? “Bom” – dirá, V.Exa. -, 
“nós vamos constituir juizados especiais, não juizados 
especiais no sentido usado, mas haverá juízos espe-
cialmente constituídos para essa finalidade”.

Eu acho que se vai cair, aí, sim, em um erro. Não 
sendo por distribuição, dar essa autoridade a 1 – tirar de 
11 e dar a 1 – eu acho extremamente problemático!

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Eu vou esclare-
cer.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu acho extremamente 
problemático. 

Se eu tivesse que pensar neste assunto – e falo 
isso com toda a seriedade -, eu acho que o correto 
seria um júri para julgar o corrupto, para julgar quem 
mete a mão no dinheiro público. Teria que ser um júri 
popular.

Talvez esteja em tempo de se fazer uma emenda 
desse tipo. E o Relator há de ter essa faculdade, antes 
de distribuir formalmente aqui o seu parecer, tendo em 
vista talvez que se extraia um acordo. Aí nós estare-
mos dando uma resposta à sociedade em relação a 
quem rouba o dinheiro do banco da escola que falta; 
do leito do hospital que falta; do remédio que falta; do 
salário que falta; do emprego que falta!

Eu encerro deixando as minhas dúvidas a V.Exa. 
É claro que se trata de um trabalho de boa-fé. Os tra-
balhos dos Deputados são sempre trabalhos do man-
dato, então nenhum de nós pode ser um crítico e pen-
sar que existe uma intenção por trás disso ou daquilo. 
Não. Trata-se de um trabalho assinado por V.Exa., que 
o traz à colação da Casa.

Eu presumo que teremos acalorados debates 
em torno dele. 

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Deputado Miro 
Teixeira, só para esclarecer V.Exa., qualquer solução 
é bem-vinda. Se aqui se estabelecer o entendimento 
entre os Líderes de que devemos instituir um júri, seja 
selecionado pela comunidade, seja lá como for, não há 
repulsa alguma a qualquer tipo de ideia como esta.

Eu imaginei um projeto em que nós pudéssemos 
realmente devolver ao juiz natural essa competência. 
E não acho que deve ser distribuído, porque, se for 
distribuído, Deputado Miro, sabe o que vai acontecer? 
Nunca ninguém vai terminar esse tipo de processo. Se 
nós queremos realmente a punibilidade dos corruptos, 
nós não podemos mandar distribuir os processos, por-
que vão cair nas varas comuns. E V.Exa. sabe como 
está o Rio de Janeiro, eu sei como está São Paulo e 
cada um aqui sabe como está o seu Estado. O pro-
cesso não vai andar nunca, e não é esse o nosso ob-
jetivo, é exatamente indicar uma vara e determinar a 
criação de varas próprias para que os feitos andem. 
Porque se eu distribuir para os demais juízes, todos 
vamos cair na vara comum. Então vamos ter, com cer-
teza, a prescrição de todas as ações e sanções que 
forem aplicadas.

O foro de atração é matéria para ser resolvida 
em lei, não é matéria que se deva resolver na Cons-
tituição. Mas se o Plenário entender que deva ser 
resolvido na Constituição se há cumulação subjetiva 
para levar ao Supremo ou não, para mim não há pro-
blema. Se devemos desvincular, repartir o processo, 
para que possa a autoridade ser processada no Su-
premo ou no tribunal do Estado, e não lá embaixo, 
em conjunto com todos os corréus, para mim não há 
problema. Mas acho que podemos resolver isso na lei, 
não na Constituição da República, porque é matéria 
que realmente se resolve na lei. E o Supremo já está 
orientando nesse sentido.

Prisão cautelar, prisão preventiva, todas são pos-
síveis. Neste caso, a minha previsão é que isso seja 
resolvido pela Casa competente, quando do recebi-
mento da denúncia, dada a gravidade que isso possa 
envolver. O que posso supor também é que um ma-
gistrado, imbuído da maior boa-fé – fui juiz durante 
31 anos -, possa querer prender, para mostrar sua 
independência, um Deputado Federal, um Deputado 
Estadual. Ele pode fazer isso, desde que tenha o bene-
plácito e a concordância do Supremo Tribunal Federal 
ou do tribunal local.

Então, acautelo. Por isso é que digo: quebra-se 
a imunidade, mas continuamos tendo imunidade aqui 
por palavras, opiniões e votos, não pelos crimes co-
muns. Nesses, sim, nós somos processados. Então o 
que pode acontecer? Em 1º grau, ele vai responder. 
Todos teremos também a prerrogativa de indicação do 
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local onde queremos ser interrogados. Isso está na Lei 
Processual, não está na Constituição.

Suponho que o exercício do mandato esteja pre-
servado; que o exercício executivo também esteja 
preservado; e que exercício do poder jurisdicional, em 
qualquer das instâncias, também esteja preservado, 
mas todos terão a humildade republicana de se sentar 
perante o juiz de 1º grau. 

É nesse sentido que respondo a V.Exa. E, claro, 
fico à disposição para qualquer tipo de indagação que 
venha a ser formulada pelos colegas.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas sobre a questão 
constitucional, é matéria constitucional, processual...

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Se interrompe 
agora para que eles não sejam processados aqui? Eu 
não posso prever quando aprovaremos essa matéria. 
Talvez aprovemos agora, depois irá ao Senado, que 
poderá mudar.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se V.Exa. me permite, 
não foi essa a minha indagação, mas, sim, quanto a 
essa aprovação. É que, por ser matéria constitucional, 
com a experiência que tem V.Exa., se V.Exa. entender 
que pode ser confundida com a aplicação no tempo 
da matéria processual, essa, indiscutivelmente, aplica-
se deste já. 

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Exatamente.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Retroage. Ou seja, 

aplica-se aos processos em andamento. Já a matéria 
constitucional, não.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Não. Há uma dife-
rença entre a eficácia retroativa e a eficácia imediata. 
Promulgada a emenda constitucional, ela entra em vi-
gor imediatamente. E aí pega o que pegar, a não ser 
que haja uma disposição transitória que estabeleça 
de outra forma.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Em matéria processual 
é quase isso.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Vai depender do 
que estabelecermos na disposição transitória.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário.

 O SR. VICENTE ARRUDA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, permita que eu 
faça um esclarecimento da questão formulada pelo 
nobre Deputado Miro Teixeira. A questão é processu-
al, de competência e de foro. O juiz é quem vai julgar. 
Isso se aplica imediatamente. No momento em que 
transferirmos a competência do Supremo para o jul-
gamento, ele fica incompetente e não pode julgar. Os 
processos automaticamente terão de ser levados ao 
juiz competente.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem revi-
são do orador.) – Nós só não podemos prever quando 
isso entra em vigor.

O SR. VICENTE ARRUDA – Então, ao se dizer 
que pelo fato de ser constitucional não é matéria pro-
cessual, devo dizer que é matéria de competência. 
Então, as questões virão. Não adianta se dizer que 
não. Como é que o Supremo vai julgar um processo 
para o qual não tem mais competência para julgar, se a 
Constituição modificou essa competência? O problema 
maior, é preciso explicar também, é o seguinte: nesse 
processo, estamos levando em conta 2 questões: a 
primeira, o direito à cidadania do brasileiro ou Depu-
tado de ser submetido, como qualquer outro cidadão, 
ao juízo comum, na Justiça comum; a segunda é que o 
agente público não pode estar sujeito à arbitrariedade, 
ao responder a um processo, pela função que exerce, 
de ficar intimidado...

(O microfone é desligado.)

 O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Sr. Relator, 
V.Exa. terá 1 minuto, por gentileza, para suas conclu-
sões. É que temos um Líder na tribuna e, infelizmente, 
já passamos à discussão.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Eu estou à dis-
posição do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Eu peço 
desculpas a V.Exa. O Líder está insistindo, com toda a 
razão, para falar. Mas darei, posteriormente, a palavra 
a V.Exa., caso queira continuar. (Pausa.)

 O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Sandro Mabel, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PR.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gos-
taria de falar que acho essa PEC muito importante. 
Estou cansado de ir a rádios e televisões e ouvir dos 
jornalistas o seguinte: “Não! Mas vocês têm foro pri-
vilegiado”.

Foro privilegiado virou algo como se fosse uma 
grande vantagem do Parlamentar. Parece uma coisa 
indecente o foro privilegiado. Acho indecente o foro 
privilegiado, porque acredito que ele não deve existir, 
principalmente porque, com o foro privilegiado, o Su-
premo não tem condição de fazer as instruções dos 
processos, e as pessoas acabam não sendo julgadas. 
Não são julgadas nos seus mandatos, e assumem 
outros e também não são julgadas. Portanto, Sr. Pre-
sidente, essa PEC é muito importante. 

O Deputado Regis de Oliveira, ao relatar a PEC, 
procurou tomar alguns cuidados. Quero discordar quan-
do queremos analisar somente... E os que estão aí pro-
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cessados? Acho que temos de dar um corte, porque os 
que aí estão processados não estão sendo julgados. 
Temos de fazer, Sr. Presidente, não um corte daqui 
para frente ou daqui para trás, Deputado José Carlos 
Aleluia. Devemos fazer com todos. Todos começarão 
a ser julgados. Pode passar um tempo, mas não im-
porta o tempo, o importante é começar. Costumo di-
zer que é importante existir transição nos processos 
democráticos. 

Esse processo de julgamento faz com que te-
nhamos condição, Deputada Gorete Pereira, de fazer 
com que todos os acusados sejam julgados. Logica-
mente, um Parlamentar não pode ficar à mercê de 
uma acusação falsa e, de repente, logo na primeira 
instância, ser julgado. Não! Existe o recurso de que 
seja admitido pelo Supremo – coisa rápida. E vai para 
a primeira instância e se discute. Devo dizer a V.Exas. 
que temos de parar com a afirmação de que temos 
foro privilegiado.

Eu estava ouvindo a resposta do Deputado Vac-
carezza – que se saiu muito bem no debate do Roda 
Viva -, quando perguntado sobre o seguinte: “O senhor 
está a favor da PEC dos Mensaleiros?” Ele respondeu: 
“Não a conheço. Qual é a PEC?” E o repórter insis-
te: “É a do mensaleiro”. S.Exa., então, retruca: “Não! 
De foro privilegiado, não é de mensaleiro”. Porque há 
3, 4, 5, 10 companheiros da Casa sendo julgados lá 
não quer dizer que se está fazendo uma lei por causa 
disso. Está-se fazendo uma lei para nós, Deputados, 
deixarmos de receber essa pecha de que temos de 
ter foro privilegiado. Eu não quero ter foro privilegiado, 
de forma nenhuma.

Então, Presidente Marcelo Ortiz, acho importan-
te eu fazer uma comparação que será fácil de se en-
tender: se um Parlamentar tomar uma bebida a mais 
e, ao dirigir o seu automóvel, atropelar e matar uma 
pessoa, imediatamente é aberto um inquérito contra 
ele. O inquérito vai para o Supremo. Como aquela 
Corte não tem condição de fazer a instrução de todos 
os processos, o Parlamentar não é julgado. Deveria, 
talvez, até ser condenado, mas sem o direito à defesa. 
É isso que ocorre hoje no foro privilegiado.

Nesse novo modelo, ocorre a mesma coisa: a 
pessoa tomou uma bebida a mais, saiu na rua, atro-
pelou uma pessoa, matou, é pedida ao Supremo auto-
rização para abrir o inquérito. Se o Supremo autorizar 
a abertura do inquérito, ele vai à primeira instância e 
já começa a ser julgado. Começa-se a saber a defesa 
dele e o que irá acontecer. Ele começa a ser julgado, 
mas com o direito de responder ali, com as suas ar-
gumentações, a sua defesa, da mesma forma. É uma 
instrução do processo normal. Agora, se o juiz quiser 
pedir a prisão de um Parlamentar, ele terá que pedir 

autorização ao Supremo. O Supremo autorizando, é 
efetuada a prisão. Senão, não é efetuada. Todas essas 
medidas cautelares precisam de autorização. Porém, 
a pessoa está sendo julgada na primeira instância, na 
segunda instância, depois no Supremo Tribunal Federal, 
quando não mais se discutirá a matéria de fato, mas 
a matéria final. Com isso, haverá o julgamento dessa 
pessoa. Se ela é culpada, terá de pagar pelo crime 
que cometeu, se não é culpada, poderá ser absolvida. 
Ela teve todas as condições para se defender, mas, ao 
mesmo tempo, a sociedade verá que o cidadão está 
sendo julgado. 

O que não podemos mais nesse processo é ficar 
atrás de um escudo, como ficamos a cada hora. 

(O microfone é desligado.)

O SR. SANDRO MABEL – Na hora de baterem 
na tecla de que temos foro privilegiado, batem; quando 
queremos derrubar o foro privilegiado... 

Quero poder falar na minha campanha que ajudei 
a derrubar esse foro privilegiado. Politicamente, para 
esta Casa e para a sociedade, é importante. Agora, 
não muda nada, só há uma diferença: a pessoa será 
julgada. As pessoas que têm culpa, que cometem cri-
mes, têm de ser julgadas, têm de pagar por isso. Não 
podemos ficar esperando o Supremo, amanhã, dizer 
que nomeará 20 juízes federais e que começará a 
fazer instrução de todos os processos. Pronto! Aí se-
remos julgados por um juiz convocado e julgado por 
Deus numa instância só. É um risco muito grande, sem 
direito à defesa. 

Presidente, Deputado Marcelo Ortiz, esta Casa 
tem que entender essa PEC como um avanço polí-
tico, uma resposta política à sociedade de que não 
precisamos de foro privilegiado. Volto a dizer que, lo-
gicamente, as instâncias existem porque ocupamos 
um cargo público. Aqui, falamos mal de um, criamos 
um inimigo ali, outro aqui. Então, temos de ter essa 
visão de não poder tomar uma medida cautelar con-
tra qualquer Deputado, pois às vezes o juiz quer até 
perseguir determinado Deputado. Portanto, os direitos 
estão assegurados.

Eu, politicamente, vou bater contra quem votar 
contra esta PEC – contra! -, dizendo que está querendo 
se esconder atrás do foro privilegiado. Temos de aca-
bar com ele! Será um avanço! Se nós vamos avançar 
mais depois, ótimo! Mas acho um avanço importante – 
importante! -, porque, quer queira, quer não, o cidadão 
começa a ser julgado, e a sociedade vê isso.

Volto a dizer: nós não precisamos dessa pecha 
de que temos foro privilegiado, porque parece que es-
tamos nos protegendo.
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O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Para 
falar contra, dou a palavra ao Deputado José Carlos 
Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, são 21h40min. Nos 
Estados do Nordeste, uma hora a menos, e as pesso-
as estão lá, assistindo a esta discussão.

O que quer o cidadão comum? O cidadão comum, 
os servidores da Casa, as pessoas da rua querem que 
os Deputados, Senadores, Ministros sejam cidadãos 
iguais a eles, que tenham que se submeter às mesmas 
leis, ao mesmo processo, que não tenham privilégios. 
As pessoas não gostam de privilégios.

Aliás, eu me recordo bem quando, na década 
passada, no congresso americano, tentou-se fazer 
uma mudança da melhoria da imagem do parlamento. 
Uma das regras básicas era dar ao cidadão deputado 
o mesmo tratamento que tem o cidadão comum: res-
ponder ao mesmo processo, à mesma lei, estar sub-
metido à mesma ordem.

Os Líderes sobem à tribuna, como fez agora o 
Líder Sandro Mabel, e dizem que estão acabando com 
o foro privilegiado. Não é verdade! Não é verdade! O 
que se está fazendo aqui é aumentar privilégios – au-
mentar os privilégios! -, e o que é pior, para proteger 
os que já cometeram crimes. Não é isso que o cidadão 
quer. Não é hora de discutir isso. Isso não interessa 
à sociedade.

Esta é uma emenda arrumada por Deputados para 
proteger amigos; esta não é uma emenda para dar a 
nós o mesmo tratamento dado ao cidadão. Em outras 
épocas se poderia até aproveitar alguns artigos. Mas 
eu só posso ser contra isso. Há uma tentativa, que não 
é sequer dissimulada, de dizer o seguinte: o processo 
começa no Supremo Tribunal Federal ou no Superior 
Tribunal de Justiça, depois de admitido vai para a Jus-
tiça comum, depois volta ao Tribunal.

O que estão fazendo aqui é alongar o processo 
e aumentar a impunidade. Aprovada esta emenda, 
será difícil condenar um Ministro, um Deputado, um 
Senador. Eu não quero esse privilégio. Eu não busquei 
mandato, eu não busco mandato para me esconder 
de crime; eu não busco mandato para ter imunidade. 
Eu não posso apoiar isto.

Ainda há aqui uma versão escandalosa no que se 
refere à retroatividade, que diz que só poderá reiniciar 
o feito se for para assegurar a ampla defesa. Ora, isso 
é a sopa no mel para o advogado criminalista alongar 
esse processo eternamente. Os réus, esses do mensa-

lão e os novos que aparecerão, certamente morrerão 
antes de serem julgados.

O objetivo desta emenda não é outro senão ga-
rantir a impunidade aos que têm mandato, garantir a 
impunidade aos que são Ministros, garantir a impuni-
dade aos que têm cargos importantes na República. 
Eu não posso ser a favor disto. Não fui eleito para isto: 
não fui eleito nem para garantir privilégios para mim 
nem para dar privilégios aos outros.

Eu espero que esta emenda seja rejeitada. Espe-
ro que o meu partido oriente contra. Vou votar contra. 
Espero que a imprensa leia direito e veja que aqui está 
uma proposta para acobertar não só os mensaleiros do 
passado, mas os corruptos de hoje e os de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 
Vilson Covatti, para uma comunicação, em 1 minuto.

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Pois não, Presidente.

Na verdade, quero entrar no debate porque é 
importante. Respondendo ao Deputado José Carlos 
Aleluia, eu entendo que o cidadão brasileiro não está 
sendo privilegiado e temos de dar tratamento igual a 
todo cidadão. Não é privilégio. É, na verdade, tirar o 
privilégio e restabelecer o direito de cada cidadão.

Minha comunicação, Presidente, é para registrar, 
em nome de quem muito fez por este País, os aposen-
tados, que o Presidente Michel Temer, juntamente com 
a Mesa Diretora, devolveu aos brasileiros que tanto 
fizeram pelo Brasil a esperança de ver seus direitos 
restabelecidos, de ver seus ganhos recuperados.

(O microfone é desligado.)

O SR. VILSON COVATTI – Os aposentados deste 
País merecem, na semana que vem, assistir à votação 
neste Congresso, nesta Câmara dos Deputados, para 
restabelecer os direitos daquilo que eles pagaram.

Parabéns ao Presidente Michel Temer, parabéns 
à Mesa Diretora, a V.Exa. Se Deus quiser, na semana 
que vem, com determinação da Mesa, que teve cora-
gem, haveremos de votar o projeto dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o Deputado Eduardo Valverde, para falar a 
favor da matéria. (Pausa.) Ausente.

Deputado Flávio Dino. (Pausa.)
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Deputado Vicentinho. (Pausa.)
Deputado Maurício Quintella Lessa. (Pausa.)
Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.)
Deputado Onyx Lorenzoni. (Pausa.)
Deputado Laerte Bessa. (Pausa.)
Deputado Chico Alencar. (Pausa.)
Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.)
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Deputado William Woo. (Pausa.)
Deputado Domingos Dutra. (Pausa.)
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
Deputado Léo Alcântara. (Pausa.)
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presidente, 

eu gostaria de fazer uma rápida comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Pois 

não.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar aqui o aniversário de Vitória da 
Conquista, na Bahia, nossa pérola encravada no sudo-
este baiano, que agora, dia 9 de novembro, completa 
mais um ano de emancipação política.

De uma população dos índios mongoiós, dizimada 
pelos conquistadores, Vitória da Conquista nasceu há 
168 anos. Sua população, quase 350 mil habitantes, 
está de braços abertos para os visitantes, como a ima-
gem do Cristo instalada na Serra do Periperi, criação 
do nosso grande artista plástico Mário Cravo.

Vitória da Conquista é terra de trabalhador rural 
e urbano, dos empresários ousados, dos pecuaristas 
corajosos, terra de uma imprensa que orgulha seu 
povo, com seu clima frio que aquece a Micareta, os 
festivais, o Natal, o São João.

Lembro aqui alguns dos seus famosos filhos, or-
gulho dessa terra, como o cantor e compositor Elomar 
Figueira Mello, conhecido internacionalmente; o cine-
asta Glauber Rocha; Cajaíba; o concertista Ricardo 
Castro; o cantor Xangai; Carlos Jeová; Romeu Ferreira; 
Dirley Bonfim; Gutemberg Vieira e tantos outros.

Então, venho parabenizar nosso Partido Verde, 
que hoje tem na base o Ricardo, como Vice-Prefeito, 
e nosso Vereador Beto Gonçalves. 

Parabenizo também Vitória da Conquista pelos 
seus 168 anos, a serem completados nesta sexta-
feira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o Deputado Duarte Nogueira, para falar con-
tra. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Emanuel Fernandes. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Vanderlei Macris. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Mendes Thame. (Pau-
sa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.) 
Ausente.

Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Paes Landim. (Pau-
sa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado José Genoíno. (Pau-
sa.) Ausente.

Com a palavra o Deputada Vanessa Grazziotin. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Jorginho Maluly. (Pau-
sa.) Ausente.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

A matéria será retirada pela Presidência da Mesa 
para acordo geral.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Fica pre-
judicado o requerimento com o seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do artigo. 178, § 2º do RICD, o encer-
ramento da discussão da PEC 130/07, cons-
tante da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 
2009. – Sandro Mabel, Líder do PR”

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes lembran-
do que amanhã, quinta-feira, dia 5 de novembro, às 11h, 
no Plenário do Senado Federal, haverá sessão solene 
em homenagem ao Dia Nacional da Cultura.

 O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Paulo Rocha PT 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
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Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
José Maia Filho DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 

Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB 
Maurício Rands PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira PR 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
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José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Mário Heringer PDT 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 22

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Brizola Neto PDT 
Chico DAngelo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Talmir PV 
José Aníbal PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB 
Silvio Torres PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Paulo Pimenta PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Total de Roraima: 1
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AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Total de Pará: 3

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Pinto Itamaraty PSDB 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
José Linhares PP 
Total de Ceará: 3

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSC 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Fernando Nascimento PT 
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 4

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 

Fernando de Fabinho DEM 
Luiz Bassuma PV 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 10

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 4

 
SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bispo Gê Tenuta DEM 
Dr. Nechar PP 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Chucre PSDB 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Dado PDT 
José Paulo Tóffano PV 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Vieira DEM 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal:1
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Paraná; 6

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

 O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Encerro a 
sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, 
dia 5 de novembro, às 9h, sessão extraordinária e, às 
14h, sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 5.642/09, do Sr. Henrique Fon-
tana e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do 
Regimento Interno, urgência para apreciação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2008, da Repre-
sentação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que 
aprova o texto do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina sobre Localidades 
Fronteiriças Vinculadas, celebrado em Puerto Iguazu, 
em 30 de novembro de 2005. 

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j”, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.941-A, DE 2005 
(Da Comissão De Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Coope-

ração em Matéria de Comunicação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela, celebrado em Caracas, em 14 
de fevereiro de 2005; tendo pareceres das 
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Badu Picanço); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Ney Lopes).

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 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).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 358-A, de 
2007, que aprova o texto do Convênio en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia 
para o estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Paranaguá, celebrado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990; ten-
do pareceres das Comissões: de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Angelo Vanhoni); de Finanças e Tributação, 
pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária (Relator: Dep. Alfredo 
Kaefer); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani).
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4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.104-A, DE 2008  
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.104-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação Econômica entre os Estados 
Partes do Mercosul e os Estados Membros 
do Conselho de Cooperação dos Estados 
Árabes do Golfo, assinado em Brasília, em 
10 de maio de 2005; tendo pareceres: da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Dr. Ubiali); da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, pela 
aprovação (Relator: Dep. Nilson Mourão); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno). 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.476-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.476-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Honduras sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, assina-
do em Tegucigalpa, em 27 de julho de 2007; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator, Dep. José Genoíno).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.651-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.651-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação no Campo Educacional entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Estado de Israel, assinado 
no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 2008; 

tendo pareceres: da Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação (Relator: Dep. Car-
los Abicalil); da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Marcelo Itagiba ).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.652-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores 

 e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.652-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Bolívia sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, celebrado em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 2007; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, com emenda 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.656-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.656-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha 
sobre Parceria e Cooperação em Matéria de 
Segurança Pública, assinado em Brasília, em 
6 de novembro de 2008; tendo pareceres: da 
Comissão de Segurança Pública e combate ao 
Crime Organizado, pela aprovação (Relator: 
Dep. Fernando Marroni); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Nelson Trad).

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.663-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.663-A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo entre 
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o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Unida da 
Tanzânia sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, celebrado em 
Dar es Salaam, em 22 de agosto de 2008; 
tendo pareceres: da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (Relatora: Dep. Emilia Fer-
nandes); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Paulo Maluf).

 
10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.665-A, DE 2009 

(DA Representação Brasileira no  
Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.665-A, de 2009, 
que aprova os textos do Acordo-Quadro de 
Comércio entre o MERCOSUL e o Estado 
de Israel, assinado em Montevidéu, em 8 
de dezembro de 2005, e do Acordo de Livre 
Comércio entre o MERCOSUL e o Estado 
de Israel, assinado em Montevidéu, em 18 
de dezembro de 2007; tendo pareceres: da 
Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. 
Dr. Rosinha); da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação (Relator: Dep. Dilceu 
Sperafico); da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação (Relator: Dep. Edson Ezequiel); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Marcelo Itagiba).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.669-A, de 2009, 
que aprova o texto do Tratado Constitutivo 

da União de Nações Sul-americanas, cele-
brado em Brasília, em 23 de maio de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Dr. Rosinha).

 
12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.678-A, DE 2009 

(Da Comissões de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.678-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Reino Hachemita da Jordânia 
na Área da Educação, assinado em Brasília, 
em 23 de outubro de 2008; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (Relator: Dep. Emiliano José); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Pastor Pedro Ribeiro).

 
13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.681-A, DE 2009

(Da Comissões de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.681-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Democrática do 
Timor-Leste sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Díli, em 
9 de janeiro de 2009; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relatora: 
Dep. Manuela D’ávila); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Colbert Martins).
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14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.737-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.737-A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Reino de Marrocos na Área de 
Saúde Animal e de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal, assinado em Rabat, em 
25 de junho de 2008; tendo pareceres: da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela 
aprovação (Relator: Dep. Dilceu Sperafico); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Sérgio Barradas Carneiro).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.741-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.741-A, de 2009, 
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 no Setor de Energia com 
foco em Energias Renováveis e Eficiência 
Energética, celebrado em Brasília, em 14 
de maio de 2008; tendo pareceres: da Co-
missão de Minas e Energia, pela aprova-
ção (Relator: Dep. Bernardo Ariston); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Eduardo Cunha).

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.764-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.764-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Serra Leoa, celebrado em 7 de maio 
de 2008; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Maurício Rands). 

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52,  
§ 6º do Regimento Interno)

Discussão

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.791, DE 2009 
(Da Comissões de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 1.791, de 2009, 
que aprova o texto de modificações ao Con-
vênio Constitutivo do Fundo Monetário In-
ternacional, que trata, respectivamente, da 
reforma da expansão da capacidade de in-
vestimento e renda do FMI e da distribuição 
de quotas e do poder de voto dos países 
membros; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Emiliano José). 
Pendente de parecer da Comissão de Fi-
nanças e Tributação.

Há o RQU nº 5.325/09 para a MSC nº 563/09. 

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES 
E 

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
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Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.206/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Entre 
Rios – SC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Entre Rios, Estado de Santa 
Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.388/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Som da Ilha Comércio e Produções 
Ltda-Me para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Vista Alegre 
do Alto, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.389/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Sistema Figueroa Belmonte de 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Valparaíso, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.643/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão da Rádio Jornal Fluminense de Cam-
pos Ltda., originariamente outorgada à Rádio Macaé 
Ltda. pela Portaria MVOP nº 862, de 20 de setembro 
de 1949, renovada pelo Decreto nº 89.409, de 29 de 
fevereiro de 1984, e transferida pelo Decreto nº 90.160, 
de 6 de setembro de 1984, para a Rádio Jornal Flu-
minense de Campos Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Macaé, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.645/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Comunicação Mega 
Cidade a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ananindeua, Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.721/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Atrativa a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Barretos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.727/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
Social “Vale Verde FM” a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Jaguari, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.758/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Capitânia a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Montalvânia, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.769/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio e TV Portovisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.770/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Venâncio Aires, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.788/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e de Comunicação Voz Amiga a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009
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Nº 1.822/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Sobral & Mayrink Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Rancharia, Estado de São 
Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.827/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária Itatiaia a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Campinas, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.829/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Radiofônica de Moradores de Nova 
Brasília a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Governador Lindemberg, Estado do 
Espírito Santo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.835/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária, Cultural e Artística 
de Campo Largo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Campo Largo, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.837/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Tupã Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Tupã, Estado de São 
Paulo .
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.848/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural e Folclórica 
de Feliz Natal a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Feliz Natal, Estado do 
Mato Grosso.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.853/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Carlópolis FM Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Carlópolis, Estado do 
Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.856/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Continental Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Campo Verde, Estado de Mato 
Grosso.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.857/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação e Movimento Comunitário Benefi-
cente Cultural Rádio Itapebi FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Itapebi, Es-
tado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.871/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Mariana Moreira Alves a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Triunfo, Estado da Paraíba.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.874/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Social e Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Antonina, Estado do Pa-
raná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.876/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária de Capitão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Capitão, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61801 

Nº 1.901/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural de Difusão Comunitária Boas 
Novas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.902/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Artística e Cultural de 
Apoio a Saúde e Instituições Sociais de Novo Horizon-
te a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.905/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Social de Muniz Freire 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.912/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Beneficente Cristã a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Vila Velha, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 1.920/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural Nossa Terra a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Taiaçu, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

PROJETO DE LEI

Nº 630/2003 (Roberto Gouveia) – Altera o art. 1º da 
Lei nº 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.
Apensados: PL 2023/2007 (Guilherme Campos) 
PL 2505/2007 (Silvinho Peccioli) PL 3004/2008 
(Carlos Bezerra) PL 3259/2004 (Carlos Nader) PL 

4550/2008 (Edson Duarte) PL 4798/2009 (Antonio 
Carlos Mendes Thame) PL 523/2007 (Antonio Car-
los Mendes Thame) PL 5248/2005 (Ivo José) PL 
5715/2009 (Maurício Rands) PL 7692/2006 (Mauro 
Passos) PL 2737/2008 (Davi Alves Silva Júnior) PL 
3166/2008 (Marcelo Ortiz) PL 3831/2004 (Carlos 
Nader) PL 4242/2004 (Edson Duarte) PL 5514/2009 
(Solange Amaral) PL 2866/2008 (Lelo Coimbra) PL 
1563/2007 (Paulo Teixeira) PL 2091/2007 (Rogerio 
Lisboa) PL 2867/2008 (Lelo Coimbra) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 6.898/2006 (Sandes Júnior) – Altera o art. 236 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

Nº 1.535/2007 (Flávio Dino) – Acrescenta o § 8º ao 
art. 543-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

Nº 2.556/2007 (Senado Federal – Antônio Carlos Va-
ladares) – Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para considerar como prática abusiva, oferecer 
à venda ou vender produtos ou serviços, mediante a 
sistemática de pagamento a prazo pelo preço à vista 
e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 33.54/2008 (Fátima Pelaes) – Acresce dispositivos 
da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, para incluir 
novos portos no Plano Nacional de Viação.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 3.643/2008 (Poder Executivo) – Cria cargos de 
Analista, Inspetor e Agente Executivo no quadro de 
pessoal da Comissão de Valores Mobiliários.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 3945/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação, no quadro de pessoal do Banco Central do 
Brasil, de cargos de Procurador do Banco Central do 
Brasil.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

Nº 5.201/2009 (Sérgio Barradas Carneiro) – Acres-
centa o inciso “X” ao art. 12 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2009
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1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 431/2003 (Paes Landim) – Altera a redação do art. 
458 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Apensados: PL 1889/2003 (Carlos Nader ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 3.098/2004 (Sandro Mabel) – Acrescenta parágrafo 
único ao art. 444 da Consolidação das Leis do Traba-
lho, para dispor sobre a livre estipulação das relações 
contratuais de trabalho.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 3.108/2004 (Paes Landim) – Estabelece alternati-
vas para cumprimento do disposto no art. 7º da Cons-
tituição Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

Nº 326/2007 (Jorge Tadeu Mudalen) – Dispõe sobre 
o exercício da profissão, o cadastramento e a fisca-
lização dos prestadores de serviços de chaveiro e 
de instalação de sistemas de segurança, e dá outras 
providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

Nº 3.508/2008 (Cleber Verde) – Determina que o pro-
dutor rural plante um hectare de lavouras alimentares 
para cada hectare que cultivar com lavouras destina-
das à produção de biodiesel.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD

(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 333/2004 (Pompeo de Mattos) – Modifica a reda-
ção do art. 29-A e acrescenta art. 29-B à Constituição 
Federal para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição das Câmaras de Vereadores e dá outras 
providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

PROJETO DE LEI

Nº 3.166/1989 (ARNALDO FARIA DE SA) – Introduz 
alteração na Lei 7787, de 30 de junho de 1989, que 
“Dispõe sobre alteração na legislação de custeio da 
Previdência Social e dá outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/11/2009

Nº 2.263/1991 (ELIAS MURAD) – Proíbe a venda de 
tinta, em embalagem tipo “spray”, para menores de 
dezoito anos, define e pune o crime de pichação e a 
contravenção penal de venda ilegal dessa tinta.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/11/2009

Nº 1.707/1996 (João Pizzolatti) – Tipifica a conduta 
de “pichar” ou pintar coisa alheia sem o consentimen-
to do proprietário.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/11/2009

Nº 2.039/1996 (Ricardo Izar) – Restringe a venda de 
tintas e colas inflamáveis a menores de 18 anos.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/11/2009

Nº 4.200/2004 (José Carlos Aleluia) – Altera a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, exigindo que 
seja conferida uma única e intransferível autorização, 
permissão ou concessão pelo Poder Concedente para 
taxistas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2009

Nº 1.829/2007 (Senado Federal – Flávio Arns) – Dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 18 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, para alterar a au-
toridade julgadora do recurso relativo a Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2009

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 6.226/2009 (Mendonça Prado) – Acrescenta o 
art. 226-B ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para prever tratamento 
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químico hormonal de contenção da libido nos casos 
que especifica.
ÚLTIMA SESSÃO: 05/11/2009

Nº 6.233/2009 (Maurício Trindade) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da instalação do Centro Integrado 
de Planejamento Familiar – CIPF nos municípios com 
mais de cem mil habitantes.
ÚLTIMA SESSÃO: 05/11/2009

Nº 6.261/2009 (Eduardo Cunha) – Dispõe sobre o 
regime de aposentadoria de servidor público nas hi-
póteses previstas no art. 11 da Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2009

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 209/2009 (Manuela D’ávila) – Dispõe sobre a liber-
dade de acesso à Internet por parte dos Deputados e 
servidores quando for utilizada a rede interna da Câ-
mara dos Deputados.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2009

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 369/2007 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe sobre a 
criação da Fundação Universidade Federal do Agreste, 
no Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

Nº 2.724/2007 (Senado Federal – Marconi Perillo) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Anápolis, no Estado de Goiás.

Nº 2.936/2008 (Senado Federal – Marconi Perillo) 
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Uruaçu, no Estado de Goiás.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N. 266/2005 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Polo de Desenvolvimento de Tucu-
ruí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento 
Integrado de Tucuruí.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Dia 5, 5ª-feira

15:00 RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)
15:25 ABELARDO CAMARINHA (PSB – SP)

Dia 6, 6ª-feira

10:00 JORGINHO MALULY (DEM – SP)
10:25 EDUARDO SCIARRA (DEM – PR)

10:50 ANDRE ZACHAROW (PMDB – PR)
11:15 JILMAR TATTO (PT – SP)
11:40 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)

Dia 9, 2ª-feira

15:00 HENRIQUE AFONSO (PV – AC)
15:25 RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
15:50 FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
16:15 TAKAYAMA (PSC – PR)
16:40 CHARLES LUCENA (PTB – PE)

Dia 10, 3ª-feira

15:00 JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA)
15:25 JOFRAN FREJAT (PR – DF)

Dia 11, 4ª-feira

15:00 NATAN DONADON (PMDB – RO)
15:25 ANGELA PORTELA (PT – RR)

Dia 12, 5ª-feira

15:00 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
15:25 LEANDRO VILELA (PMDB – GO)

Dia 13, 6ª-feira

10:00 MAURO NAZIF (PSB – RO)
10:25 WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
10:50 VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ)
11:15 JAIRO CARNEIRO (PP – BA)
11:40 CARLOS ZARATTINI (PT – SP)

Dia 16, 2ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
15:25 OLAVO CALHEIROS (PMDB – AL)
15:50 JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
16:15 RODOVALHO (DEM – DF)
16:40 ELISMAR PRADO (PT – MG)

Dia 17, 3ª-feira

15:00 JÔ MORAES (PCdoB – MG)
15:25 EDSON APARECIDO (PSDB – SP)

Dia 18, 4ª-feira

15:00 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
15:25 REGINALDO LOPES (PT – MG)

Dia 19, 5ª-feira

15:00 FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
15:25 DILCEU SPERAFICO (PP – PR)

Dia 20, 6ª-feira

10:00 VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
10:25 VICENTINHO ALVES (PR – TO)
10:50 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)
11:15 SERGIO PETECÃO (PMN – AC)
11:40 PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)
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Dia 23, 2ª-feira

15:00 EDSON DUARTE (PV – BA)
15:25 ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC)
15:50 GERALDO SIMÕES (PT – BA)
16:15 GLADSON CAMELI (PP – AC)
16:40 ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP)

Dia 24, 3ª-feira

15:00 FERNANDO FERRO (PT – PE)
15:25 VILSON COVATTI (PP – RS)

Dia 25, 4ª-feira

15:00 MARÇAL FILHO (PMDB – MS)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PSB – SP)

Dia 26, 5ª-feira

15:00 MANOEL SALVIANO (PSDB – CE)
15:25 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 AFONSO HAMM (PP – RS)
15:25 JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
15:50 JOÃO DADO (PDT – SP)
16:15 THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT)
16:40 CHICO DA PRINCESA (PR – PR)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.254/09 – do Sr. Beto Faro – que 
“dispõe sobre as condições de liquidação das dívidas 
dos beneficiários do programa de reforma agrária jun-
to ao Crédito Instalação aos assentados, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.263/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.102/09 – do Sr. Leonardo Vilela 
– que “aprimora o Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 
Reforma Agrária – PRONATER, através da inclusão 
da educação profissional continuada”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.325/07 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, 
que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3100/2008) 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
AVISOS 

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-11-09 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.177/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), no Município de 
Altamira, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.156/07 – do Sr. Bilac Pinto – 
que “estende as disposições do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipa-
mentos para a TV Digital – PATVD, aos transmissores 
de rádio digital”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.181/09 – do Sr. Joaquim Beltrão 
– 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: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.961/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera dispositivos da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensado: PL 
654/2007) 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.867/09 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “regulamenta a participação de crianças 
e adolescentes nos meios de comunicação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de comunicação social eletrônica e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 70/2007, PL 
332/2007 e PL 1908/2007) 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.851/05 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 100/2005) – que “declara 
o Presidente Tancredo de Almeida Neves Patrono da 
redemocratização brasileira”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.150/08 – da Comissão de Edu-
cação e Cultura – que “altera o art. 1º da Lei nº 11.597, 
de 29 de novembro de 2007, que “Dispõe sobre a ins-
crição de nomes no Livro de Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

B –  Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.024/04 – do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 32/2004) – que “institui o Dia Na-
cional de Combate e Prevenção da Hanseníase”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.708/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 352/2005) – que “institui o Dia 
Nacional de Prevenção da Catapora” 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.910/08 – do Senado Federal 
– Paulo Duque – (PLS 733/2007) – que “dispõe sobre 
a criação do “Dia Nacional do Arqueólogo””. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.046/08 – do Senado Fede-
ral- Romero Jucá – (PLS 727/2007) – que “denomina 
Contorno Oeste Ottomar de Souza Pinto o trecho do 
Contorno Oeste de Boa Vista, no Estado de Roraima, 
que faz a ligação da BR-174 Norte à BR-174 Sul”. 
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RELATOR: Deputado SERGIO PETECÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.102/08 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 570/2007) – que “institui 
o “Dia Nacional do Historiador”, a ser celebrado anu-
almente no dia 19 de agosto”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.107/08 – do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS 36/2008) – que “denomina 
“Rodovia Senador Jonas Pinheiro” o trecho da rodovia 
BR-163 situado entre as cidades de Cuiabá, no Estado 
de Mato Grosso, e de Santarém, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.405/08 – do Senado Federal 
– Senador Marco Antônio Costa – (PLS 310/2008) – 
que “institui o Dia Nacional de Conscientização e Di-
vulgação da Fibrose Cística”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.558/08 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 562/2007) – que “institui a “Se-
mana Nacional da Visão e da Audição””. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.154/09 – do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 302/2008) – que “institui o Ano 
Nacional Patativa do Assaré, em 2009”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Vicente Arruda (PR-CE), pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 760/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “institui o Dia Nacional das Etnias, a ser 
comemorado, anualmente, no último domingo do mês 
de fevereiro”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.085/07 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “denomina “Rodovia Joaquim Pinto Lapa” 
a BR-408, no trecho que liga o Município de Carpina 

ao entroncamento com a BR-232”. (Apensado: PL 
1709/2007) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 1709/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.127/07 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “institui a Semana Nacional da Saúde Mas-
culina”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.174/07 – do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade 
no âmbito do ensino da rede pública”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.663/07 – do Sr. Carlos Alber-
to Leréia – que “denomina “Rodovia Senador Onofre 
Quinan” o trecho da rodovia BR-060 que liga Goiânia, 
capital do Estado de Goiás ao Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.821/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “institui o Dia Nacional do Cooperativis-
mo de Crédito”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.155/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o “Dia do Nascituro”, a ser festejado no dia 8 
de outubro de 2007 de cada ano, e prescreve medidas 
a serem adotadas pelos Poderes a que se refere, para 
efeito da respectiva comemoração”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.163/07 – do Sr. Aelton Freitas – 
que “denomina “Rodovia Manoel Ferreira Lago” o trecho 
da rodovia BR-146, entre as cidades de Passos e Bom 
Jesus da Penha, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 2.268/07 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui no território brasileiro o dia 13 de 
Maio como o “Dia das Religiões de Matrizes Africanas 
e Ameríndias””. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 2.403/07 – do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “institui o “Dia Nacional da Regulação Bra-
sileira””. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.656/07 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “denomina “Rodovia José Dácio Leite” o 
trecho da BR-230 entre a cidade de Lavras da Man-
gabeira e o entroncamento com a BR-116, no Estado 
do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.768/08 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “denomina “Usina Hidrelétrica Fernando 
Fonseca” a Usina Hidréletrica Santo Antônio em cons-
trução no rio Madeira, Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.856/08 – do Sr. Rômulo Gouveia 
– que “denomina “Viaduto Deputado José Fernandes de 
Lima” o viaduto localizado na BR-101, entroncamento 
com a rodovia estadual PB-040, na entrada principal 
da cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.888/08 – da Sra. Thelma de 
Oliveira – que “denomina o “Rodoanel”, Contorno Norte 
localizado no entroncamento das BRs- 070/163/164, 
na cidade de Cuiabá, Mato Grosso de “Senador Jo-
nas Pinheiro””. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/08 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “denomina Hamid Afif, ao trecho sob jurisdição 
federal da via conhecida como Avenida do Contorno, 
na cidade de Varginha, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.551/08 – do Sr. Armando Abílio 
– que “denomina “Viaduto Engenheiro Ernesto de Sou-

za Diniz” a obra-de-arte especial localizada na BR-230, 
Município de João Pessoa, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.594/08 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Rodovia General Adalberto 
Pereira dos Santos o trecho da rodovia BR-158, entre 
as cidades de Santa Maria e Rosário do Sul, no Esta-
do do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 3.862/08 – do Sr. William Woo 
– que “institui o Dia Nacional do Profissional de Se-
gurança Privada” 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.089/08 – do Sr. Roberto Santia-
go – que “denomina Viaduto Centenário da Imigração 
Japonesa o viaduto localizado no km 43-44 da BR-381, 
Rodovia Fernão Dias, no Município de Atibaia, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.628/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “institui a Semana de Mobilização Nacional para 
Busca e Defesa da Criança Desaparecida” 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.677/09 – do Sr. Marcelo Ortiz – 
que “confere ao Município de Ilhabela, estado de São 
Paulo, o título de “Capital Nacional da Vela””. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:
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PROJETO DE LEI Nº 3.392/04 – da Sra. Dra. Clair – 
que “altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, estabelecendo a imprescindibilidade 
da presença de Advogado nas ações trabalhistas e 
prescrevendo critérios para a fixação dos honorários 
advocatícios na Justiça do Trabalho”. (Apensados: PL 
7642/2006 (Apensados: PL 2956/2008 e PL 3496/2008), 
PL 1676/2007 e PL 5452/2009) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 – do Sr. Praciano – que 
“altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial no pólo passivo da relação pro-
cessual, quando o mesmo não for autor, na forma dos 
arts. 56 e 173 da mesma lei”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 5.327/09 – do Sr. Paulo Rober-
to – que “torna título executivo decisão de órgão de 
defesa do consumidor”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.240/09 – do Sr. Betinho Rosado 
– que “define a participação do Advogado e da Advo-
gada no processo constitucional concentrado”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.251/09 – do Sr. Francisco Rossi 
– que “acrescenta o art. 62-A a Lei nº 8.245 de 18 de 
outubro de 1991 – Locações de Imóveis Urbanos”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 343/03 – do Sr. Paes Landim – 
que “altera a redação do § 2º e acrescenta § 3º.ao art. 
453, da Consolidação das Leis do Trabalho”. (Apensa-
do: PL 3728/2008) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (OF 424/2004) – que “altera o 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/07 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “”Institui o Dia Nacional em Defesa da Orla 
Marítima””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.931/07 – da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “altera o art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999, para dispor sobre a inclusão dos 
idosos como pessoas em desvantagem para efeito 
de inserção no mercado econômico por meio de Co-
operativas Sociais, bem como para permitir que os 
representantes legais das pessoas em desvantagem 
e incapazes, nos termos do Código Civil, possam ser 
sócios das referidas Cooperativas”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.317/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “institui o Dia Nacional do Profissional da Lim-
peza”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define as condições para a exploração de 
espécimes nativas do Euterpe edulis, o palmiteiro”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.076/08 – do Sr. Vander Loubet 
– que “denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte sobre o 
rio Paraná, localizada na BR-267, na divisa entre os 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 3.352/08 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.931/08 – do Poder Executivo – 
que “reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro 
pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Na-
cional dos Estudantes – UNE, localizada no Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.198/08 – do Sr. Manoel Junior 
– que “denomina “Viaduto Major Ciraulo” o viaduto loca-
lizado no km 82,7 da BR-101, Rodovia Translitorânea, 
no Município de Bayeux, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.262/08 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Viaduto Arnaldo Borges Pereira” 
o viaduto localizado no cruzamento entre as Rodovias 
BR-050, BR-365, BR-452 e a Rodovia Municipal 030, 
no anel viário norte da cidade de Uberlândia, no Es-
tado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.540/08 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo 
a incluir na Relação Descritiva das Hidrovias do Plano 
Nacional de Viação, a hidrovia que especifica”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.903/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o Sistema Nacional de Certificação da Produ-
ção da Agricultura Familiar e cria o Selo de Qualidade 
da Produção da Agricultura Familiar”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.918/09 – do Sr. Milton Monti – 
que “denomina “Deputado Clodovil Hernandes” o trecho 
das marginais e o contorno rodoviário entre os Km 44,1 
e o Km 53,6 da BR-101 no município de Ubatuba – SP 
previsto no Plano Nacional de Viação – PNV”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.923/09 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “denomina Rodovia Adão Gasparovic o trecho 
da BR-163 referente ao Contorno Oeste da cidade de 
Cascavel, no Estado do Paraná” 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.930/09 – do Sr. José Chaves 
– que “denomina “Engenheiro Pelópidas Silveira” o sis-
tema metroviário do Recife, operado pela Companhia. 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.343/09 – do Senado Fede-
ral – Efraim Morais – que “institui o Dia Nacional do 
Sanfoneiro”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.488/09 – do Sr. Paulo Rocha – 
que “inscreve o nome de Julio Cesar Ribeiro de Souza 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.546/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Lei 11.348, de 27 de setembro de 
2006, para convalidar atos praticados por servidores 
e efeitos financeiros decorrentes do exercício das fun-
ções comissionadas de nível 02, criadas por ato ad-
ministrativo interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.663/09 – do Senado Federal- 
Papaléo Paes – (PLS 20/2009) – que “institui o Dia 
Nacional da Cidadania”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.819/09 – do Sr. Luiz Alberto – 
que “inscreve os nomes de heróis da Revolta dos Bú-

zios: João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e 
Luis das Virgens, no Livro dos “Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 674/07 – do Sr. Vaccarezza – que 
“regulamenta o art. 226 § 3º da Constituição Federal, 
união estável, institui o divórcio de fato”. (Apensados: PL 
1149/2007, PL 2285/2007 (Apensados: PL 4508/2008 
e PL 5266/2009), PL 3065/2008, PL 3112/2008 e PL 
3780/2008) 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.699/03 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “institui a Política de Prevenção e Controle 
dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças Associadas 
à Alimentação e Nutrição no Sistema Educacional 
Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.401/05 – do Sr. Severiano Al-
ves – que “cria o Grupo de Atividades de Autônomos”. 
(Apensado: PL 3505/2008) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.562/08 – do Sr. Filipe Perei-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.040/08 – do Sr. Ricardo Qui-
rino – que “institui o Prêmio Brasil de Comunicação 
Pública”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.963/09 – do Sr. Alex Canziani – 
que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a in-
cluir na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Nacional, o acesso à Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná – UTFP – Campus Londrina 
– a partir do km 140,0 da BR-369 / PR”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.916/09 – do Poder Executivo 
– que “altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acrescenta os 
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arts.7º-A e 7º-B à Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 
1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos 
e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.232/04 – do Sr. Confúcio Mou-
ra – que “regulamenta a profissão de taxista e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL 3272/2004, PL 
3953/2004 e PL 5509/2009) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.536/09 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a União a doar ao Estado de Mato 
Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas de-
nominadas Maiká, em litígio na Ação Cível Originária 
nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e 
Cristalino/Divisa, de que trata a Ação Discriminatória 
nº 00.00.04321-4, suspensa por decisão do STF na 
Reclamação nº 2646”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.053/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “dispõe sobre a alienação parental”.
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, para definir regras para a publicidade comercial 
nas emissoras de televisão”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.009/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “dispõe sobre a venda de aparelhos de telefonia 
móvel”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.349/09 – do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábricas de pro-
dutos que contenham látex gravar em suas embalagens 
advertência sobre a presença dessa substância”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.571/09 – do Sr. Ricardo Quiri-
no – que “acrescenta e altera parágrafos ao artigo 54 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.255/09 – do Sr. Jilmar Tatto – 
que “proíbe a inclusão de registro de consumidor nos 
serviços de proteção ao crédito por dívidas oriundas 
de serviços essenciais”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.275/09 – do Sr. Professor 
Victorio Galli – que “dispõe sobre a prescrição de in-
formações negativas contidas em bancos de dados e 
cadastros de consumidores”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.169/09 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação 
do peso drenado nos produtos embalados”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 6.236/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.249/09 – do Sr. Francisco Ros-
si – que “acrescenta o art. 39-A a Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 2.643/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Canuto – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro 
de 1999, para estabelecer multa com o objetivo de 
punir as empresas que demorarem a repassar as re-
duções de preços na cadeia econômica da indústria 
de combustíveis”. (Apensado: PL 4997/2009) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – do Sr. Vicentinho – que 
“regulamenta a demissão coletiva e determina outras 
providências”. (Apensado: PL 5232/2009 (Apensado: 
PL 5353/2009)) 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.003/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Área de Livre Comércio (ALC) 
no município de Franca, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.739/09 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 357/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Santarém, no Estado do 
Pará”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.166/09 – do Sr. Nelson Goetten 
– que “estabelece os requisitos de segurança, higiene, 
conforto operacional e infraestrutura a serem atendidos 
pelos terminais rodoviários de passageiros, nos termos 
que menciona, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.508/03 – do Sr. José Mendonça 
Bezerra – que “dispõe sobre o período de utilização de 
livros didáticos nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e médio nas redes pública e privada do País”. 
(Apensados: PL 2962/2004 (Apensado: PL 4922/2009), 
PL 4044/2004, PL 1082/2007 e PL 2862/2008) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.131/07 – do Sr. Edgar Moury – 
que “torna obrigatória a homologação em cartório de 
todo contrato de empréstimo consignado a ser efetuado 
por aposentado ou pensionista do INSS”. (Apensados: 
PL 2205/2007 e PL 5608/2009) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/08 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “dispõe sobre a criação de Áreas de Livre 
Comércio em municípios de fronteira e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 3676/2008) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 536/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.738/09 – do Senado Federal – 
José Maranhão – (PLS 381/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE), no Município de Cabedelo, no Estado da Pa-
raíba”. (Apensado: PL 3863/2008) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.767/09 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 491/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Ponta Porã, no Estado de Mato 
Grosso do Sul”. (Apensado: PL 3493/2008) 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.856/09 – do Sr. Professor Se-
timo – que “dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) de Timon, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.207/09 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, para dispor sobre a reserva de recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS – para a população jovem”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.143/09 – do Sr. Virgílio Gui-
marães – que “dispõe sobre a isenção de pagamento 
de imposto de renda sobre os rendimentos dos de-
pósitos de poupança de pessoas físicas e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.964/06 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 27-A à Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios 
de ciências e de informática nas escola públicas de 
ensino fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado GERALDINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.734/08 – do Sr. Ribamar Al-
ves – que “altera a lei n.º 3.999, de 15 de dezembro 
de 1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e 
cirurgiões-dentistas”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

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 RODRIGO ROCHA LOURES. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRA-

ÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Demissões no Banco Santander e denúncias 
contra aposentados da instituição.

Iniciativa: Deputada Emília Fernandes

Origem: Requerimentos nº 67/09, na Comissão de 
Legislação Participativa, e 246/09, na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Expositores Convidados:

JERÔNIMO ANJOS – Superintendente de Relações 
Sindicais do Banco Santander Brasil S.A.;

CARLOS CORDEIRO DA SILVA – Presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro-Contraf-CUT;

LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO – Presidente do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo;

JUBERLEI BACELO – Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Porto Alegre;

PAULO SALVADOR – Presidente da Associação dos 
Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev 
e Cabesp – AFUBESP;

HERBERT MONIZ – Coordenador-Geral da Comissão 
Nacional dos Aposentados do Banespa; e

YOSHIMI ONISHI – Representante da Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banespa – AFABESP

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.957/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.605, de 12 de fe-
vereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.397/06 – do Sr. Julio Semeghini 
– que “dispõe sobre as Áreas de Preservação Perma-
nente no entorno de reservatórios d’’água artificiais”. 
(Apensados: PL 2062/2007 (Apensado: PL 3549/2008) 
e PL 3460/2008) 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.658/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “determina que pelo menos 5% (cinco por 
cento) da execução orçamentária e financeira de obras 
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes (DNIT) constantes na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) sejam realizadas pelos Batalhões de Engenharia 
do Exército Brasileiro / Ministério da Defesa”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.791/09 – dos Srs. Aldo Rebelo 
e Ibsen Pinheiro – que “submete ao Congresso Nacio-
nal a demarcação de terras tradicionalmente ocupa-
das pelos índios”. 
RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 MARCONDES GADELHA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 

Tema: Discutir a política de Segurança Pública no Es-
tado do Rio de Janeiro.

Convidados: 

TARSO GENRO, Ministro de Estado da Justiça;

SÉRGIO CABRAL, Governador do Estado do Rio de 
Janeiro;

JOSÉ MARIANO BELTRAME, Secretário de Seguran-
ça Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Requerimento nº 172

Autores: Dep. Marina Maggessi (PPS/RJ) 

e Dep. Chico Alencar (PSOL/RJ) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

6/11/09) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.585/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “Dispõe sobre a posse e a comercialização de 
gás pimenta e similares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.256/09 – do Sr. Major Fábio 
– que “Estende a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para veículos adquiridos por policiais 
militares e bombeiros militares, nas condições que 
estabelece”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.345/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “Dispõe sobre a criação do ‘Cadastro Na-
cional do Sistema Carcerário’”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.979/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.856, de 1º de 
março de 1.994, a fim de dispor sobre o piso salarial 
dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – do Sr. Arlindo China-
glia – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, de 7 
de julho de 1981, a fim de assegurar gratificação na-
talina aos médicos-residentes”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.574/06 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as 

agências de modelos, com sede no Brasil, manterem 
médicos especialistas (endocrinologistas e psicólogos) 
, para acompanhamento da saúde física e mental de 
todas as jovens contratadas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1381/2007) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

 
COMISSÃO DE TRABALHO,  

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Demissões no Banco Santander e denúncias 
contra aposentados da instituição.

Iniciativa: Deputada Emília Fernandes

Origem: Requerimentos nº 67/09, na Comissão de 
Legislação Participativa, e 246/09, na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Expositores Convidados:

JERÔNIMO ANJOS – Superintendente de Relações 
Sindicais do Banco Santander Brasil S.A.;

CARLOS CORDEIRO DA SILVA – Presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro-Contraf-CUT;

LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO – Presidente do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo;

JUBERLEI BACELO – Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Porto Alegre;

PAULO SALVADOR – Presidente da Associação dos 
Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev 
e Cabesp – AFUBESP;

HERBERT MONIZ – Coordenador-Geral da Comissão 
Nacional dos Aposentados do Banespa; e

YOSHIMI ONISHI – Representante da Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banespa – AFABESP

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-09 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.427/08 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “acrescenta à CLT o art. 818-A, altera os arts. 195 
e 790-B e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 195 e os §§ 
4º e 6º do art. 852-A, para dispor sobre ônus da prova 
nas reclamações sobre insalubridade e periculosidade 
e estabelecer critérios para a remuneração do perito 
em caso de assistência judiciária gratuita”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 06/11/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.717/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre afixação de mensagem educativa 
no painel dos automóveis”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.814/09 – do Sr. Dr. Nechar – que 
“torna obrigatório o uso de coletes infláveis de proteção 
(colete “airbag”) para os condutores de motocicletas e 
veículos similares nas vias públicas urbanas”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.851/04 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui o parágrafo 3º, no art. 1º e o pará-

grafo 2º, no art. 18 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.992/09 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “acrescenta o art. 45-A, na Lei nº 8.987, de 
03 de maio de 1995, vedando a cobrança de tarifa de 
pedágio de pessoas residentes em Município em que 
está localizada a praça de cobrança”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.069/09 – do Sr. Geraldinho – 
que “dispõe sobre a garantia do direito de ir e vir dos 
cidadãos no território nacional, exigindo a existência 
de via de acesso alternativa à rodovia pedagiada”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.159/09 – 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 HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.163/09 – do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 434/2008) – que “denomina 
Rodovia Senador José Coelho o trecho da rodovia BR-
407 compreendido entre as localidades de Petrolina e 
Afrânio, no Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.165/09 – do Senado Federal – 
(PLS 440/2008) – que “denomina Rodovia Francisco 
Nogueira o trecho da rodovia BR-319 compreendido 
entre a cidade de Manaus e o rio Tupunã, no Estado 
do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 6.167/09 – do Sr. Andre Vargas 
– que “denomina Rodovia Cecílio do Rego Almeida o 
trecho da BR-277 entre as cidades de Paranaguá e 
Curitiba, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.184/09 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “denomina “Viaduto Soldado Constitucio-
nalista Abílio Previdi” o viaduto localizado no km 464,6 
da BR-116, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.198/09 – do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS 10/2009) – que “denomina Ferro-
via Dorival Roriz Guedes Coelho o trecho da Ferrovia 
Norte-Sul situado no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.202/09 – do Senado Federal – 
Demóstenes Torres – (PLS 50/2009) – que “denomina 
“Viaduto Henrique Santillo” o viaduto localizado no en-
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troncamento da BR-060 com a BR-153, no Município 
de Anápolis, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.205/09 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a instalação de câmeras de se-
gurança nas rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.215/09 – do Sr. Gilmar Machado 
– que “denomina “Viaduto Francisco Moya” o viaduto 
localizado no entroncamento da BR-365, km 613,2 com 
BR-452, saída para Patos de Minas e Araxá da cidade 
de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.

PROJETO DE LEI Nº 6.223/09 – do Sr. Edmar Morei-
ra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria 
prévia em trios elétricos e similares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/09 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “dispõe sobre a utilização de equipamento 
de segurança em todos os táxis de cidades com mais 
de 200 mil habitantes”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER  

AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007,  
DO SR. EDUARDO VALVERDE,  
QUE “ALTERA A LEI Nº 9.478,  
DE 06 DE AGOSTO DE 1997, 

QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA  
ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES  

RELATIVAS AO MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, 
INSTITUI O CONSELHO NACIONAL  

DE POLÍTICA ENERGÉTICA  
E A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO”

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 

HORÁRIO: 19h 

Discussão e Votação do Parecer do Relator, Deputado 
Henrique Eduardo Alves. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.502/07 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997,que dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo”. (Apensados: PL 4290/2008, PL 
4565/2008, PL 5333/2009, PL 5334/2009, PL 5430/2009 
e PL 5938/2009) 
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa, adequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei de nº 2.502, de 2007, dos de 
nºs 4.290 e 4.565, de 2008, e 5.333, 5.334, 5.430 e 
5.938, de 2009, apensados, e das emendas apresenta-
das, com exceção da de nº 14. Quanto ao mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, com 
8(oito) emendas, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 
2.502, de 2007, dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, e 
5.333, 5.334 e 5.430, de 2009, apensados, e das 350 
emendas apresentadas em Plenário. 

Vista CONJUNTA a todos os Partidos Políticos com 
assento na Comissão Especial, em 27/10/2009. 

Adiada a discussão por 2 (duas) sessões em virtude 
da aprovação do requerimento de Deputado Hugo Leal 
, em 03/11/2009. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER  

AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004,  
DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  

A ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  

A JUVENTUDE, QUE “DISPÕE SOBRE  
O ESTATUTO DA JUVENTUDE  

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 09h30min 

Apresentação do parecer. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.529/04 – da Comissão Espe-
cial destinada a acompanhar e estudar propostas de 
Políticas Públicas para a Juventude. e Benjamin Ma-
ranhão – que “dispõe sobre o Estatuto da Juventude 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 6923/2006, 
PL 280/2007 (Apensados: PL 1259/2007, PL 885/2007 
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(Apensado: PL 1604/2007 (Apensado: PL 4502/2008)) 
e PL 5721/2009), PL 27/2007 e PL 6010/2009) 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: a proferir. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR  

A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO,  
ESTADOS E MUNICÍPIOS,  

O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA,  
OS BENEFICIÁRIOS DESTES  

PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO  
NAS POLÍTICAS SOCIAIS  
E NO DESENVOLVIMENTO  

SUSTENTÁVEL DO PAÍS

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h30min 

1) – Audiência Pública.

Tema:

Esclarecimentos sobre fatos relacionados ao objeto 
de investigação da CPI.

Expositor:

Sr. MURILO PORTUGAL FILHO – Vice-Diretor-Gerente 
do Fundo Monetário Internacional – FMI.

2) – Deliberação de Requerimentos. 

Requerimentos de Informação: 

REQUERIMENTO Nº 48/09 Do Sr. Virgílio Guimarães 
– que “solicita informações ao Tribunal de Contas da 
União e à Controladoria Geral da União sobre relatórios 
e auditorias realizadas entre 1970 e 2008”. 

REQUERIMENTO Nº 58/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Tribunal de Contas da União a disponibili-
zação a esta Comissão, no prazo de 15 dias, das se-
guintes informações e documentos:” 

REQUERIMENTO Nº 59/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Banco Central o encaminhamento a esta 
Comissão, no prazo de 15 dias, das seguintes infor-
mações e documentos:”

REQUERIMENTO Nº 60/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Banco Central o encaminhamento a esta 
Comissão, no prazo de 15 dias, de todas as informa-
ções referentes ao “erro” na contabilização da dívida 
externa, publicamente anunciado por dirigentes do 
Banco Central em 2001, no montante de US$ 32,7 
bilhões, apresentando:” 

REQUERIMENTO Nº 61/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Ministério da Fazenda a disponibilização 

a esta Comissão, no prazo de 15 dias, das seguintes 
informações e documentos:” 

REQUERIMENTO Nº 62/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Ministério da Fazenda a disponibilização 
a esta Comissão, no prazo de 15 dias, das seguintes 
informações e documentos:” 

REQUERIMENTO Nº 63/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Ministério da Fazenda a disponibilização a 
esta Comissão, no prazo máximo de 15 dias, das se-
guintes informações:” 

REQUERIMENTO Nº 64/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer às Secretarias de Fazenda Estaduais (exce-
to as do Amapá e Tocantins) o envio a esta Comis-
são, no prazo de 15 dias, da composição detalhada 
das dívidas dos estados que foram assumidas pela 
União, nos termos da Lei 9.4.96/1997, indicando, em 
cada rubrica abaixo, o valor por credor e por tipo de 
dívida (por exemplo: Operações de Antecipação de 
Receita, Dívidas para pagar precatórios, dívidas de 
bancos públicos, etc) e, adicionalmente, separando-se 
as parcelas referentes a principal e juros acumulados 
em cada rubrica”. 

REQUERIMENTO Nº 65/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer ao Senado Federal a disponibilização a esta 
Comissão, no prazo máximo de 15 dias, das seguintes 
informações e documentos:”

Requerimentos de Convite/Convocação: 

REQUERIMENTO Nº 34/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requere-se a esta Comissão a realização de Audiên-
cia Pública na Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul sobre a Dívida deste Estado com 
a União”

REQUERIMENTO Nº 35/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requere-se a esta Comissão a realização de Audiência 
Pública na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais sobre a Dívida deste Estado com a União”. 

REQUERIMENTO Nº 36/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requere-se a esta Comissão a realização de Audiência 
Pública na Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo sobre as dívidas do Estado e Município de São 
Paulo com a União”. 

REQUERIMENTO Nº 37/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requere-se a esta Comissão a realização de Audiência 
Pública na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro sobre a Dívida deste Estado com a União” 

REQUERIMENTO Nº 47/09 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requere-se a esta Comissão a convocação do ex-
Ministro da Fazenda Pedro Malan, para expor sobre a 
questão da dívida em Audiência Pública”. 
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III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 2, Anexo II
HORÁRIO: 10 horas

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 09/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Encargos Fi-
nanceiros da União, crédito especial no valor de R$ 
4.987.500.000,00 (quatro bilhões, novecentos e oitenta 
e sete milhões e quinhentos mil reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 28/2009-CN, que “abre ao Orçamen-
to de Investimento para 2009, em favor de Companhias 
Docas, crédito especial no valor de R$ 78.800.615,00 
(setenta e oito milhões, oitocentos mil e seiscentos e 
quinze reais), para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 34/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito es-
pecial no valor global de R$ 88.470.000,00 (oitenta e 
oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais) para os 
fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 

Foram apresentadas 69 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nº 1 a 10, 14, 16 a 18, 
24, 42, 43, 50 a 54 e 66 a 69 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 35/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009, em favor do Banco 
da Amazônia S.A. – BASA, da Caixa Econômica Fe-
deral – CAIXA, do Banco Nossa Caixa S.A. – BCN e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, crédito especial no valor total de R$ 
256.205.237,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, 
duzentos e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais) 
para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 
Foram apresentadas 3 emendas.

Voto: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 37/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do 
Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 
250.945.886,00 (duzentos e cinquenta milhões, no-
vecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES. 

Foram apresentadas 86 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3, 5, 
7, 8, 10, 12, 15, 26, 31 a 36, 38, 40 a 51, 56 a 58, 61, 
73 e 84 a 86 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 1330/2009 – TCU 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, atinentes ao Levantamento de Audito-
ria realizado nas obras de implantação do Perímetro 
Irrigado de Rio Bálsamo, em Palmeiras dos Índios, no 
Estado de Alagoas. (TC 017.176/2007-7)”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela incluisão no Anexo VI da Lei nº 11.897/08 
(LOA 2009), com base no art. 96 da Lei nº 11.768/2008 
(LDO/2009 ), do subtítulo 20.607.0379.1666.0101 – 
Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo 
– 1ª Etapa – com 700 ha no Estado de Alagoas – no 
município de Palmeira dos Índios – AL, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 31/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans-
portes, crédito especial no valor de R$ 277.207.100,00 
(duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e sete 
mil e cem reais), para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

Foram apresentadas 70 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apresen-
tado, com aprovação das emendas de nº 34 e 35; com 
aprovação parcial das emendas de nº 3, 4, 5, 9, 12, 23, 
25, 27, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 51, 57, 64, 69 e 
70; com indicação pela Inadmissibilidade das emendas 
de nºs 1, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 40, 49, 
50, 54, 60 e 61 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 36/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global 
de R$ 23.900.000,00 (vinte e três milhões e novecen-
tos mil reais), para os fins que especifica”
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
Foram apresentadas 69 emendas.
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VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 17, 21 , 47 a 
60 e 67 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 41/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
Foram apresentadas 16 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade da emenda de nº 13 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 47/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no 
valor de R$ 5.468.000,00 (cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e oito mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 51/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Defesa, credito especial no valor de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 53/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Fazenda e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor global de R$ 23.400.000,00 (vinte e 
três milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 54/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República, crédito especial no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado OTÁVIO LEITE. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 56/2009-CN, que”abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), para os fins que es-
pecifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 60/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial 
no valor global de R$ 2.698.867,00 (dois milhões, 
seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta 
e sete reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 15/2009-CN, que “altera o art. 
2º e o Anexo IV da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 
2008, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2009 e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Prejudicialidade do Projeto, tendo em vista 
as disposições do Projeto de Lei nº 63/2009-CN.

PROJETO DE LEI Nº 57/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial 
no valor de R$ 6.050.000,00 (seis milhões e cinquen-
ta mil reais), para o fim que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

OFÍCIO Nº 30/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 
16.06.2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, 
referente aos dois primeiros trimestres de 2009”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
VOTO: Pela solicitação de informações ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, sobrestando a apreciação da matéria até o aten-
dimento da solicitação.

PROJETO DE LEI Nº 40/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Supremo Tri-
bunal Federal, da Justiça Eleitoral, da Presidência da 
República e do Ministério Público da União, crédito 
suplementar no valor global de R$ 16.301.300,00 (de-
zesseis milhões, trezentos e um mil e trezentos reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária Vigente”.
RELATOR: Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO.
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Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas apresentadas.

PROJETO DE LEI Nº 52/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suple-
mentar no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões 
de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
Foram apresentadas 29 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 13, 19 e 20 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 34/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1571/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, sobre o levantamento de auditoria realizado 
na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– MD, que teve por objeto as obras de Construção do 
novo Aeroporto Internacional de Macapá, no Estado 
do Amapá (TC 006.349/2009-9)”.
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela EXCLUSÃO do Anexo VI da Lei nº 11.897, 
de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), com fulcro no 
Art. 96 da Lei Nº 11.768/08 (LDO/2009), O SUBTÍTU-
LO 26.781.0631.1f53.0016 – Construção de Terminal 
de Passageiro no Aeroporto Internacional de Maca-
pá – no Estado do Amapá, (Unidade Orçamentária: 
50212 – Infraero), nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo.

MENSAGEM Nº 93/2009-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao ter-
ceiro bimestre de 2009”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA.
VOTO: Pelo arquivamento da Matéria.

OFÍCIO/CONORF/ADM/141/2009, de 6 de outubro, da 
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do 
Senado Federal, que sugere a seguinte proposta de 
retificação: “Anula-se a retificação publicada no Diário 
Oficial da União nº 163, de 26-08-2009, Seção 1, pági-
na 2, pela constatação de ausência de erro material na 
Lei nº 11.897, de 30/12/2008 ( Lei Orçamentária anual 
que “ estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício de 2009”), conforme solicitação exarada 
na Mensagem nº 166-CN, de 11/08/2009”. ( referente 
a Errata à Lei Orçamentária para 2009, aprovada pela 
CMO , sobre a emenda nº 24750012, de autoria do 
Deputado Ciro Pedrosa.)

PROJETO DE LEI Nº 38/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor 
global de R$ 597.937.321,00 (quinhentos e noventa e 
sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos 
e vinte um reais) para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente.
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO. 
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 42/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, crédito especial 
no valor global de R$ 20.300.000,00 (vinte milhões e 
trezentos mil reais), para os fins que especifica, e dá 
outras providências.
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO.
Foram apresentadas 21 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 43/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 
R$ 69.646.000,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos 
e quarenta e seis mil reais), para reforço de dotações 
constates da Lei Orçamentária Vigente.
RELATORA: Deputada GORETTE PEREIRA.
Foram apresentadas 46 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas nºs 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 37, 40 e 41 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 58 /2009-CN, que “Abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Edu-
cação, crédito especial no valor de R$ 13.570.912,00 
(treze milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos 
e doze reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
Foram apresentadas 34 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas nºs 2 a 11 e 
13 a 34 e rejeição das demais.

AVISO Nº 35/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1628/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, atinentes ao Levantamento de Auditoria rea-
lizado nas obras de restauração da Rodovia BR-174, 
que interliga as cidades de Manaus/AM e Boa Vista/
RR à Venezuela. (TC 017.267/2007-3)”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO. 
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Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Exclusão do Anexo VI da Lei Orçamentá-
ria Anual (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), 
no programa de trabalho 26.782.0220.2834.0014, re-
lativo a obras rodoviárias de Restauração de Rodo-
vias Federais no Estado de Roraima, as irregularida-
des relativas aos contratos 060/2006, 061/2006 e ao 
conjunto global da obra e manutenção da menção à 
irregularidade atualmente constante relativamente ao 
Contrato 063/2006, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo. 

AVISO Nº 37/1999-SF, que “encaminha ao Senado Fe-
deral, em caráter sigiloso, cópia da Decisão nº 795, de 
1999, adotada pelo Tribunal de Contas da União, na ses-
são extraordinária-reservada do plenário de 03 de no-
vembro de 1999, bem como dos respectivos Relatórios 
e Voto que a fundamentam (TC nº 928.510/98-0)”.
RELATOR: Senador OSVALDO SOBRINHO.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, e propõe seja 
dada ciência às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados.

RELATÓRIO DA RECEITA apresentado ao Projeto de 
Lei nº 46 de 2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 61 da Constituição Fe-
deral, o texto do projeto de lei que estima a receita e 
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
2010”. (PLOA para 2010).
RELATOR DA RECEITA: Senador ROMERO JUCÁ
Foram apresentadas 8 emendas à Receita e de Re-
núncia da Receita.
VOTO: Pela aprovação do projeto de lei orçamentária 
para o exercício financeiro de 2010, no que concerne 
às estimativas de receitas, nos termos apresentados 
pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes da 
aprovação da emenda nº 31380001, aprovação parcial 
da emenda nº 20330001 e apresentação das emen-
das de relator nºs 80990001, 80990002 e 80990003. 
A emenda nº 20970001 foi indicada para inadmissibi-
lidade e as demais receberam voto pela rejeição.

MENSAGEM Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional a Prestação de Contas do Presidente 
da República relativa ao exercício de 2008.”

Ofício nº 11/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional as informações da Câmara dos Deputados 
referentes ao exercício financeiro de 2008.

Ofício nº 19/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório das Contas de 2008 do Senado 
Federal, nos termos do Ato do Presidente nº 82, de 
2008.

Ofício nº 10/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Prestação de Contas da Jus-
tiça do Distrito Federal e dos Territórios referente ao 
Exercício de 2008.

Ofício nº 12/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional o Relatório de Gestão e a Prestação de 
Contas referente ao exercício financeiro de 2008 des-
ta Corte.

Ofício nº 13/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Contas Anual da Justiça Elei-
toral, referente ao exercício financeiro de 2008.

Ofício nº 14/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Gestão Fiscal desta Justiça 
Militar da União – Ano Base 2009 / Ano Referência 
2008.

Ofício nº 16/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional a Prestação de Contas da Justiça do Trabalho 
relativa ao exercício de 2008.

Ofício nº 17/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Prestação de Contas deste 
Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus, refe-
rente ao exercício de 2008.

Ofício nº 18/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório das Contas do Supremo Tribunal 
Federal, relativas ao exercício de 2008.

Ofício nº 15/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Prestação de Contas do Ministé-
rio Público da União, referente ao exercício de 2008.
RELATOR: Senador FRANCISCO DORNELLES
Não foram apresentadas emendas ao Relatório e ao 
Projeto de Decreto Legislativo.
VOTO: pela aprovação, com as ressalvas constantes 
do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da 
República relativas ao exercício de 2008 e propondo 
sobrestamento do julgamento das Contas dos demais 
Órgãos e Poderes, em virtude de posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal.

MENSAGEM Nº 33/2006-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento aos arts. 84, XXIV 
e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a Prestação de Contas do Governo Federal, referente 
ao exercício de 2005.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
Não foram apresentadas emendas ao Relatório e ao 
Projeto de Decreto Legislativo.
VOTO: pela aprovação, com as ressalvas constantes 
do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da 
República relativas ao exercício de 2005.
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AVISO Nº 38/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1781/2009 – TCU – Plená-
rio, bem como do Relatório e do Voto que o fundamen-
tam, atinentes ao Levantamento de Auditoria realizado 
nas obras de construção da Barragem Congonhas no 
Estado de Minas Gerais (TC 007.299/2009-0).”
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO pela alteração no Anexo VI da Lei nº 11.897, 
de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), de modo a 
permitir o aporte de recrusos orçamentários e finan-
ceiros para a realização dos estudos técnicos neces-
sários à obtenção de licenças ambientais, pagamento 
de indenizações fundiárias e conclusão dos projetos 
de engenharia mantendo-se, no entanto, o bloqueio de 
repasses ao Contrato 09/2002 (execução das obras 
civis) até que as exigências ambientais sejam cum-
pridas, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
apresentado.

PROJETO DE LEI Nº 39/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério das 
Relações Exteriores, crédito especial no valor de R$ 
77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais), para 
o fim que especifica”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 44/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de 
Encargos Financeiros da União, crédito especial no va-
lor global de R$ 6.040.022,00 (seis milhões, quarenta 
mil, vinte e dois reais), para os fins que especifica, e 
dá outras providências.”
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA.
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 13/2009-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita o comparecimento do Presiden-
te do Tribunal de Contas da União – TCU, Sr. Ubiratan 
Aguiar, para prestar esclarecimentos e informações 
acerca das irregularidades constatadas nas obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.

REQUERIMENTO Nº 14/2009-CMO, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “requer que seja convidado o Presidente 
do Tribunal de Contas da União para falar sobre as audi-
torias nas obras do PAC”. (Ministro Ubiratan Aguiar).

REQUERIMENTO Nº 15/2009-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita a convocação do Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sérgio Gabrielli. (com o objetivo 

de prestar esclarecimentos sobre o superfaturamento 
apontado pelo Tribunal de Contas da União na constru-
ção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco)”.

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 4-11-09: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 6.254/2009 

PROJETO DE LEI Nº 6.263/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.985/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.986/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.987/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.988/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.989/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.990/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.991/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.992/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.993/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.994/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.995/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.996/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.997/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.998/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.999/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.000/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.001/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.002/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.003/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.004/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.005/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.006/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.282/2009 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 211/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 6.273/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.281/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.287/2009 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 

PROJETO DE LEI Nº 6.290/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.262/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.276/2009
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 530/2009 

Comissão de Turismo e Desporto:

PROJETO DE LEI Nº 6.270/2009

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI Nº 6.268/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.280/2009

PROJETO DE LEI Nº 6.289/2009

PROJETO DE LEI Nº 6.291/2009

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 53 

minutos)

ATO DA PRESIDÊNCIA
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 
do RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 369/2007 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe so-
bre a criação da Fundação Universidade Federal do 
Agreste, no Estado de Pernambuco, e dá outras pro-
vidências.

Nº 2.724/2007 (Senado Federal – Marconi Pe-
rillo) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Anápolis, no Estado de Goiás.

Nº 2.936/2008 (Senado Federal – Marconi Pe-
rillo) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Uruaçu, no Estado de Goiás.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 266/2005 (Zequinha Marinho) – Autoriza o 
Poder Executivo a criar o Polo de Desenvolvimento de 
Tucuruí e instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento Integrado de Tucuruí.

Brasília, 4 de novembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 4.449–B, DE 2004 
(Da Sra. Marinha Raupp)

Estabelece regras para a renegociação 
e o alongamento das dívidas das micro e 
das pequenas empresas, e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. GERSON GABRIELLI); e da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária deste e pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária da emenda da 
Comissão de Desenvolvimento, Econômi-
co, Indústria e Comércio e das Emendas 
nºs 1/05, 1/07, 2/07, 3/07 e 4/07 apresenta-
das na Comissão de Finanças e Tributação 
(relator: DEP. ANTONIO PALOCCI).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1, DE 2005

Dê-se ao Projeto de Lei nº 4449, de 2004, a se-
guinte redação:

“O Congresso Nacional decreta e eu san-
ciono a seguinte lei:

Art. 1º – É facultado às instituições finan-
ceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil, renegociar e alongar as dívidas 
das micro e pequenas empresas, decorrentes 
das operações de crédito com elas contratadas, 
tendo–se por parâmetros para o alongamento 
e, ainda, por privilégios e garantias, o quanto 
disposto nesta Lei.

§ 1º – Entendem-se por micro e pequenas 
empresas as enquadradas nos termos da Lei 
n.º 9.841, de 5 de outubro de 1999.

§ 2º – Com a renegociação e alonga-
mento da dívida, poderão as partes livremente 
renegociar novas taxas de juros remunerató-
rios, inclusive podendo ser capitalizados dia-
riamente, caso já não tenha sido.

Art. 2º Somente poderão ser objeto de 
renegociação e alongamento a que se refe-
re o art. 1º desta Lei, as dívidas vencidas há 
mais de 180 (cento e oitenta dias) e desde que 
comprovadamente contraídas pelas micro e 
pequenas empresas para o financiamento de 
bens de investimentos e de capital de giro.

Parágrafo único. Não serão contemplados 
com o alongamento facultado por esta Lei os 
devedores que, por claros indícios, cometeram 
desvio de finalidade de crédito.

Art. 3º O devedor deverá comunicar formalmente 
à instituição financeira credora seu interesse em re-
negociar e alongar o prazo de sua dívida, nos termos 
estabelecidos nesta Lei.

§ 1º Recebido o comunicado de que trata o “ca-
put”, a Instituição Financeira credora manifestará seu 
interesse, sendo que no caso negativo estará isento 
de exposição de motivos ou fundamentação.

§ 2º A ausência de resposta da Instituição Finan-
ceira não poderá ser entendida como sua aceitação do 
pedido de renegociação e alongamento e, tampouco 
o comunicado do devedor suspende ou interrompe a 
cobrança da dívida e seus acessórios.

Art. 4º A renegociação e alongamento, se conce-
didos, obedecerão as seguintes condições mínimas:
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I – apuração e apresentação ao deve-
dor da memória de cálculo do saldo devedor, 
na data da contratação do alongamento, com 
base nos encargos financeiros originalmente 
previstos;

II – somente operações vencidas e com 
o valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) de dívida poderão ser objeto de re-
negociação e alongamento;

III – acréscimo de no máximo de 12 (doze) 
meses para pagamento total da dívida;

IV – o pagamento deverá ser efetuado 
mensalmente.

Art. 6º A micro ou pequena empresa, quando da 
renegociação e alongamento da dívida, reforçará ou 
prestará novas garantias, vedado à Instituição Finan-
ceira exigi-las além de 150% (cento e cinqüenta por 
cento) do valor da operação.

Art. 7º Caso a Instituição Financeira faça ade-
são à faculdade, a dívida alongada será considera-
da extraconcursal nos termos da Lei nº 11.101/95, 
portanto excluída dos efeitos da falência, da recupe-
ração judicial e da extrajudicial, bem como, se não 
houver patrimônio suficiente para solvê–las, será 
desconsiderada a personalidade jurídica da micro 
e da pequena empresa, para que sejam avançados 
a cobrança da dívida, por qualquer meio, sobre os 
bens particulares dos titulares, sócios quotistas, 
controladores ou administradores.

Art.8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.”

 
Justificação

Com as alterações acima propostas, procura–se 
uma auto regulamentação do mercado, sem limites im-
postos por leis que tendem ao retrocesso do mercado 
financeiro e do desenvolvimento econômico do país. A 
renegociação proposta por essa norma é uma alterna-
tiva à renegociação feita nos termos do Código Civil e 
demais normas vigentes, quanto às suas condições e 
conseqüências jurídicas.

Ademais, ressaltamos que a matéria tratada no 
Projeto inicial, a nosso ver, prejudica a manutenção 
e o desenvolvimento da prestação de serviços ban-
cários no País, mediante a coercitiva imposição legal 
para que as instituições financeiras não exerçam seu 
direito de, respeitados os normativos expedidos pelo 
Conselho Monetário Nacional, explorarem a atividade 
econômica, renegociando e alongando dívidas segundo 
seus critérios, uma vez que as operações de crédito 

mencionadas neste Projeto não são subsidiadas pelo 
Governo Federal.

Cumpre salientarmos que o funding das opera-
ções de empréstimos às micro e pequenas empresas 
é oriundo de depósitos à vista que não são destinados 
ao cumprimento da exigibilidade compulsória prevista 
em diversos normativos. Assim sendo, tais recursos 
são aplicados de forma livre no mercado, procurando 
sempre atender às demandas do setor, com total ob-
servância das normas e instruções do Banco Central 
e, visando sempre a circulação de riquezas e a livre 
concorrência.

No caso em tela, ressaltamos também que fixar 
uma taxa de juros de 12% a.a. para operações de re-
negociação e alongamento de dívidas não se mostra 
coerente, pois o custo de captação dos recursos em-
prestados supera esse valor. 

Lembramos que é necessário observar o custo de 
captação do recurso emprestado, que aliado ao cus-
to interno de administração, custo fiscal e ao risco do 
cliente tomador fixam a taxa de juros. Logo, a fixação 
de uma taxa de 12% a.a. ou aplicação da TJLP – que 
hoje está em 9,75% a.a.– para renegociação de um 
valor captado com uma taxa de juros de, por exem-
plo, 1,5% a.m., causaria uma pane em todo sistema 
financeiro, sendo certo que, este prejuízo será repas-
sado para os demais clientes, pois estas operações 
de crédito com micro e pequenas empresas não são 
subsidiadas pelo Governo.

Assim sendo, entendemos que as renegociações 
e alongamentos de dívidas devem ser realizados uti-
lizando-se os critérios e condições aplicáveis à cada 
espécie de crédito e tomador, sendo estritamente ne-
cessária a análise de forma criteriosa e isolada de cada 
caso, para realmente atender as reais necessidades 
do cliente que enfrenta problemas financeiros.

Tratar esta questão de forma massificada e im-
putar aos agentes financeiros o ônus pelos problemas 
ocorridos com os clientes é, no mínimo, incoerente.

Por fim, lembramos que o mercado financeiro já 
se auto regula quanto às necessidades de seus clientes 
de renegociarem e/ou alongarem suas dívidas, cujas 
propostas são analisadas e renegociadas conforme a 
necessidade do devedor e de acordo com a política 
de crédito de cada agente financeiro, ou seja, as pro-
postas de renegociação e alongamento são sempre 
estudadas caso a caso pelos agentes financeiros, que 
possuem áreas específicas para renegociação de dí-
vidas, estreitando o canal de atendimento ao cliente 
e visando sempre a solução mais adequada para ne-
gociar cada espécie de crédito. 

Sala da Comissão, 12 de Setembro de 2005. – 
Max Rosenmann, Deputado Federal – PMDB/PR.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 1, DE 2007

Acrescente-se o seguinte § 1º ao art. 1º do Proje-
to de Lei a seguinte redação, renumerando–se o atual 
parágrafo único como § 2º:

“Art. 1º –  ...............................................
 ..............................................................
§ 1º – As renegociações e alongamentos 

previstos no caput deste artigo serão feitos à 
critério da instituição financeira credora, com 
observância de sua política de crédito, após 
análise da necessidade do devedor e de acor-
do com as normas expedidas pelo Conselho 
Monetário Nacional.

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

 
Justificação

Com as alterações acima propostas, procura–se 
uma auto regulamentação do mercado, sem limites im-
postos por leis que tendem ao retrocesso do mercado 
financeiro e do desenvolvimento econômico do país. 

Ademais, lembramos que é necessário observar 
o custo de captação do recurso emprestado, que alia-
do ao custo interno de administração, custo fiscal e ao 
risco do cliente tomador fixam a taxa de juros. Logo, 
a fixação de uma taxa de 12% a .a . ou aplicação da 
TJLP – que hoje está em 9,75% a .a .– para renego-
ciação de um valor captado com uma taxa de juros de, 
por exemplo, 1,5% a.m., causaria uma pane em todo 
sistema financeiro, sendo certo que, este prejuízo será 
repassado para os demais clientes, pois estas opera-
ções de crédito com micro e pequenas empresas não 
são subsidiadas pelo Governo.

Desta forma, realizamos os ajustes necessários 
no parágrafo 1º com o intuito de adequar o presente 
projeto às condições do mercado financeiro, visando, 
de forma equânime, beneficiar todos os clientes.

Sala da Comissão,14 de Maio de 2007. – Paes 
Landim, Deputado Federal – PTB/PI.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 2, DE 2007

Suprimam-se os incisos I, II, III, IV, V 
e o parágrafo único do artigo 5º, do Proje-
to de Lei.

Justificação

Modificação necessária diante das alterações 
propostas para o “caput” do artigo 5º do Projeto de 
Lei, visando manter a coerência com o texto da pre-
tensa lei.

Sala da Comissão, 14 de Maio de 2007. – Paes 
Landim, Deputado Federal – PTB/PI.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3, DE 2007

Dê-se ao art. 5º do Projeto de Lei a seguinte re-
dação:

Art. 5º – A renegociação e o alongamento auto-
rizados obedecerão às condições que serão estabe-
lecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Justificação

Como se sabe, as instituições financeiras são re-
guladas pela Lei Federal n.º 4.595/64 que, disciplinan-
do a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias 
e Creditícias, criou o Conselho Monetário Nacional, 
competindo à ele estabelecer as diretrizes gerais das 
políticas monetária, cambial e creditícia; regular as con-
dições de constituição, funcionamento e fiscalização 
das instituições financeiras e disciplinar os instrumen-
tos de política monetária e cambial do País. 

Sala da Comissão, 14 de Maio de 2007. – Paes 
landim, Deputado Federal – PTB/PI.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4, DE 2007

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei a seguinte re-
dação:

Art. 4º – As instituições credoras, após análise 
e aprovação da proposta feita ao devedor, poderão, 
ao seu critério, renegociar e alongar as dívidas, for-
necendo os cálculos e o contrato de renegociação e 
alongamento da dívida até 90(noventa) dias após a 
manifestação formal do devedor. 

Justificação

Modificação necessária diante das alterações pro-
postas para o parágrafo 1º do artigo 1º do Projeto de 
Lei, visando manter a coerência com o texto da Lei.

Sala da Comissão, 14 de Maio de 2007. – Paes 
Landim, Deputado Federal – PTB/PI.

I – Relatório

O Projeto de Lei n° 4.449, de 2004, autoriza a 
renegociação e o alongamento das dívidas originá-
rias de operações de crédito contraídas pelas micro e 
pequenas empresas junto às instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
De acordo com o Projeto, serão objeto de renegocia-
ção as dívidas destinadas para o financiamento de in-
vestimento, de capital de giro e outras contraídas para 
condução de atividades produtivas.

O projeto estabelece que a renegociação e o 
alongamento autorizados obedecerão às seguintes 
condições:

Limite máximo de R$ 200.000,00 para 
renegociação e alongamento por credor;
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Taxa de juros de 12% a.a., com capita-
lização anual;

Prazo máximo de sete anos;
Prestações semestrais de igual valor;
Autorização para o Tesouro Nacional emi-

tir títulos até o montante e R$ 3,0 bilhões para 
garantia das operações de renegociação e 
alongamento das dívidas.

O Projeto recebeu uma emenda na Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio da Câmara dos Deputados 
que substitui a taxa de juros de 12% a.a. para 
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Nesta Comissão de Finanças e Tribu-
tação, recebeu a Emenda Substitutiva n° 
01/2005, que modifica substancialmente a 
proposta original, cabendo destacar as se-
guintes alterações:

Faculta às instituições financeiras a pro-
moção do refinanciamento;

Autoriza às partes renegociar livremente 
novas taxas de juros remuneratórias;

Exclui a previsão de prestação de garan-
tia por parte do Tesouro Nacional;

Ainda nesta Comissão, o Projeto recebeu 
também as seguintes emendas:

Emenda Modificativa n° 01/07, que subor-
dina as renegociações e alongamentos aos cri-
térios das instituições financeiras credoras;

Emenda Supressiva n° 02/07, que exclui 
as condições de renegociação previstas no Pro-
jeto, em função de a Emenda Modificativa n° 
03/07 submeter ao Conselho Monetário Nacio-
nal e estabelecimento desses parâmetros;

Emenda Modificativa n° 03/07, que reme-
te ao Conselho Monetário Nacional a compe-
tência para fixar as condições a serem obede-
cidas na renegociação e no alongamento;

Emenda Modificativa n° 04/07, que pro-
põe ajustes no texto em função da Emenda 
Modificativa n° 01/07.

II – Voto

Cabe a esta Comissão, além do mérito, apreciar 
a proposição quanto à sua compatibilidade ou ade-
quação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, arts. 
32, X, “h” e 53, II) e de Norma Interna da Comissão de 
Finanças e Tributação, que “estabelece procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira”, aprovada em 29 de maio 
de 1996. Cabe analisar o Projeto também à luz da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF).

O Projeto de Lei n° 4.449, de 2004, tem como 
foco o refinanciamento de dívidas de micro e pequenas 
empresas, até o valor de R$ 200.000,00 por devedor, 
a taxa de juros de 12% a.a. O Projeto prevê que o re-
financiamento contará com garantia do Tesouro Nacio-
nal, que fica autorizado a emitir títulos até o montante 
de R$ 3,0 bilhões para essa finalidade.

Sobre a concessão de garantia por parte da 
União, cumpre lembrar que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, no seu art. 40, § 1°, condiciona essa operação 
ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou 
superior ao de garantiaa ser concedida. O Projeto, 
contudo, não disciplina como dar–se–á o atendimento 
dessa exigência.

Além disso, a possível execução dessas garantias, 
nos moldes previstos no PL, implica a necessidade de 
que o Governo Federal conceda subsídios diretos ou 
implícitos no orçamento. Nesse caso, haveria expansão 
das despesas públicas federais, cuja ocorrência está 
condicionada à obsedrvação do que dispõe o art.16 
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfei-
çoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativo do impacto orçamentário–
financeirono exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes;”

Ademais, deve-se lembrar que as despesas da 
União com subsídios diretos ou implícitos constituem 
despesas de caráter não – financeiro cujos desembol-
sos comprometem o alcance da meta de superávit pri-
mário estabelecida na Lei n° 11.768, de 14 de agosto 
de 2008 (LDO–2009).

Entretanto, não deixa de ter grande mérito a pre-
ocupação da nobre deputada sobre as condições de 
refinanciamento das microempresas e empresas de 
pequeno porte na oportunidade da apresentação da 
presente propositura. Tanto é verdade que, na aprova-
ção da Lei Complementar n° 123/06 (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) 
tal preocupação esteve presente, o que fez com que 
o Plenário da Câmara dos Deputados e posteriormen-
te o Senado Federal aprovassem, em seu artigo 79, 
O parcelamento dos débitos relativos aos tributos e 
contribuições previstos no Simples Nacional, de res-
ponsabilidade da microempresa ou empresa de pe-
queno porte. Tal artigo foi sancionado pelo Executivo 
Federal, atendendo, em grande parte, ao objetivo da 
nobre deputada. 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61829 

Analisando as emendas apresentadas verificamos 
que não trazem implicação financeira ou orçamentária. 
De acordo com o Regimento Interno, somente aquelas 
proposições que “importem aumento ou diminuição 
de receita ou de despesa pública” estão sujeitas ao 
exame de compatibilidade ou adequação financeira e 
orçamentária. Nesse sentido dispõe também o art. 9° 
da Norma Interna – CFT, in verbis:

“Art. 9° Quando a matéria não tiver im-
plicações orçamentária e financeira deve–se 
concluir no voto final que à Comissão não cabe 
afirmar se a proposição é adequada ou não.”

Pelo acima exposto, voto pela incompatibilidade 
e pela inadequação orçamentária e financeira do 
Projeto de Lei n° 4.449, de 2004, e pela não implica-
ção orçamentária e financeira das emendas apresen-
tadas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tado Antonio Palocci, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária do Projeto de Lei nº 4.449–A/04 e pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária da emenda da Comissão de Desenvolvi-
mento, Econômico, Indústria e Comércio e das Emen-
das nºs 1/05, 1/07, 2/07, 3/07 e 4/07 apresentadas 
na CFT, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Antonio Palocci.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci e Félix Men-

donça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, 
Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Cameli, Guilherme 
Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Ju-
lio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo 
Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Cos-
ta, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, Bilac Pinto, 
Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo Quintão 
e Zonta. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.865–B, DE 2006 
(Do Sr. Vicentinho)

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social para Popula-

ção Negra – SNHISPN, cria o Fundo Nacio-
nal de Habitação de Interesse Social para 
População Negra – FNHISPN e institui o 
Conselho Gestor do FNHISPN; tendo pa-
receres: da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, pela rejeição (relator: DEP. ADEMIR 
CAMILO); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária (relator: 
DEP. SILVIO COSTA).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Urbano; Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, RICD); Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

Em março de 2006, o Ilustre Deputado VICEN-
TINHO, formalizou proposição com a ementa supra, 
tendo por objetivo estruturar um sistema orientado para 
o provimento de habitação, em condições especial-
mente favorecidas, para a população negra de baixa 
renda, incluindo a criação de mais um Fundo como 
instrumento operacional.

Iniciando sua tramitação como Projeto de Lei da 
Câmara (PL nº 6.865, de 2006), foi objeto do seguinte 
despacho: “Às Comissões de Desenvolvimento Urbano, 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)”.

Remetido, inicialmente, à Comissão de Desen-
volvimento Urbano e Interior, foi nessa relatado pelo 
Deputado ADEMIR CAMILO, cujo voto, pela REJEIÇÃO 
da proposição, foi aprovado, por unanimidade, pelo Ple-
nário da Comissão em sua reunião de 19/12/2007.

Recebido nesta Comissão, fomos honrados com 
a designação para relatá-la, por despacho da Presi-
dência da Comissão, de 02/04/2008.

Aberto prazo para a apresentação de emendas, 
no período 07/04/2008 a 15/04/2008, este transcorreu 
sem nenhuma iniciativa nesse sentido.

II – Voto

Nos termos do despacho original, cabe à Co-
missão de Finanças e Tributação, além do exame de 
mérito, apreciar a proposta quanto à sua adequação 
orçamentária e financeira, nos termos dos arts. 32, 
IX, “h”, e 53, II, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados – RICD, o que envolve avaliar a sua com-
patibilidade com a lei orçamentária anual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.
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O exame da proposição quanto às suas impli-
cações diretas ou indiretas sobre os Orçamentos da 
União, em particular quanto ao aumento nas despesas 
ou reduções nas receitas previstas na Lei Orçamentária 
Anual vigente [Lei nº 11.897, de 30/12/2008], colocou 
em evidência as seguintes inadequações:

a criação e implantação de um conselho 
gestor – com as múltiplas atribuições definidas 
no art. 15 da proposição – para gerir o novo 
“Sistema” envolve despesas que não se acham 
estimadas na proposição, que, tampouco in-
forma, de modo consonante com as exigên-
cias legais, as fontes de onde proviriam tais 
recursos. Não basta, por evidente, a indicação, 
no art. 10, § 4º, de que “competirá ao Minis-
tério das Cidades proporcionar ao Conselho 
Gestor os meios necessários ao exercício de 
suas competências”, visto que os recursos 
disponíveis nesse órgão já têm destinação 
específica para o desempenho de suas ativi-
dades tradicionais;

as prescrições do art. 12 do projeto de lei 
(constituição de fundos, com dotações orça-
mentárias próprias, de conselhos) geram cus-
tos adicionais para os Estados e Municípios, 
ao impor a obrigatoriedade de estruturação de 
fundos e da criação de conselhos em cada Es-
tado Município, além de outras exigências – em 
duplicidade a estruturas similares já existentes 
para os programas gerais de habitação de inte-
resse social –, sem definir de onde provirão os 
recursos para tanto ou quem será responsável 
pela cobertura desses custos impostos pela 
União. Importa salientar que em muitos entes 
federativos as ações com o objetivo de aten-
der à população negra de baixa renda terão 
amplitude diminuta, não justificando os custos 
que são associados (financeiros, burocráticos, 
etc.) à criação de tal estrutura;

o projeto articula forma de expansão ou 
aperfeiçoamento da ação governamental, na 
medida em que os subsídios pretendidos de-
verão durar todo o tempo do financiamento 
habitacional concedido, sem oferecer a devida 
estimativa dos custos respectivos no ano do 
inicio de sua implantação e nos dois subse-
quentes, como exigem os arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 (LRF). Note–
se que, pelos dados contidos na justificação 
do projeto de lei, “73,1% da população negra 
vive em habitações rústicas, ou seja, barracos 
ou casas de adobe ...”

No que se refere à análise da proposição às 
normas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 
(LDO/2009), instituída pela Lei nº 11.768, de 14/08/2008, 
e às da Lei do Plano Plurianual (PPA) para o período 
2008–2011, aprovado pela Lei nº 11.653, de 7 de abril 
de 2008, o maior problema está no fato do PL ante-
cipar decisões que cabem, por norma Constitucional, 
ao PPA e à LDO (ressalvado no caso de exceções 
constitucionais como as instituídas pelas Emendas 
Constitucionais nºs 29 e 31 de 2000). 

Isso ocorre, por exemplo, no art. 15, que atribui 
ao Conselho de Administração do FNHISPN, a compe-
tência para aprovar “orçamentos e planos de aplicação 
e metas anuais e plurianuais dos recursos do fundo...”, 
retirando do Poder Legislativo a prerrogativa de deli-
berar sobre as alocações nos orçamentos da União 
em consonância com as prioridades e orientações 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
cada exercício e no PPA vigente. Verifica–se, também, 
no caso do art. 12, § 1º da proposição, que transfere a 
definição das contrapartidas – usualmente fixadas pela 
LDO – para o Conselho Gestor do Fundo.

Além disso, cumpre salientar que a forma adotada 
para o Fundo cuja criação é prevista no Projeto de Lei 
– definida como sendo “de natureza contábil” – repete 
o erro cometido no FNHIS, visto que, pela natureza das 
operações a serem realizadas no âmbito do Sistema 
– boa parte delas envolvendo a realização de gastos 
“a fundo perdido” (tais como: urbanização, regulariza-
ção fundiária, implantação de equipamentos urbanos, 
produção de equipamentos comunitários, etc.) – esses 
fundos deveriam ser enquadrados como “de natureza 
financeira”, ou seja, fundos que realizam investimen-
tos. Porém, no presente caso, quaisquer dos tipos 
de fundos violariam sua caracterização normativa ao 
combinar recursos orçamentários (dotações previstas 
no OGU) com recursos não orçamentários (recursos 
do FAS) sob a administração da CEF. Além disso, ao 
“combinar” operações típicas do GND 5 (inversões 
financeiras) – simples imobilizações temporárias de 
ativos – com operações típicas do GND 4 (investi-
mentos) – gastos efetivos – cria–se uma situação de 
complicado gerenciamento.

Pelo exposto, somos pela INCOMPATIBILIDADE 
E INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
do Projeto de Lei nº 6.865, de 2006, em relação à 
Lei Orçamentária Anual, à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e ao Plano Plurianual. Em razão disso, 
tendo em vista o disposto no art. 10 da Norma Interna 
da Comissão, fica prejudicada a apreciação da propo-
sição quanto ao mérito.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2009. – Deputado 
Silvio Costa, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 6.865–A/06, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Silvio Costa. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci e Félix Men-

donça, Vice–Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, 
Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Cameli, Guilherme 
Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Ju-
lio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo 
Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Cos-
ta, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, Bilac Pinto, 
Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo Quintão 
e Zonta.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 469–B, DE 2007 

(Do Sr. Flávio Bezerra)

Dispõe sobre o direito dos pescado-
res a concessão das terras que ocupam 
para desempenhar suas funções e dá ou-
tras providências; tendo pareceres: das 
Comissões de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e da emenda apresentada 
ao substitutivo, com subemenda (relatora: 
DEP. GORETE PEREIRA); e da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, pela aprovação, 
na forma do substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, com subemenda (relator: DEP. MOI-
SÉS AVELINO e relator substituto: DEP. 
ZONTA) 

Despacho: Às Comissões De Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural; 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 Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

I – Relatório

O Projeto de Lei nº469 que ora analisamos e vo-
taremos, dispõe, em realidade, sobre concessão, aos 
pescadores artesanais, de direito real de uso sobre as 
terras que ocupam.

Nesse sentido, consoante dispõe o art. 1º, o Poder 
Executivo, ao emitir o respectivo título de concessão de 
direito real de uso, promoverá, junto aos órgãos com-
petentes, a devida regularização da ocupação.

Ainda, nos termos parágrafo único do citado ar-
tigo, define pescador artesanal “aquele que tiver a 
pesca como atividade principal para sua subsistência, 
podendo possuir embarcação de, no máximo, 8 (oito) 
metros de comprimento.”

Alguns condicionamentos, que entendemos de 
extrema importância, foram fixados pela proposição. 
Senão, vejamos:

1 – as áreas objeto da concessão de di-
reito real de uso, nos termos desta lei, serão 
consideradas como áreas de preservação, 
para efeito de compensação financeira a mu-
nicípios e estados;

2 – do título de concessão de direito real 
de uso constarão, obrigatoriamente, disposi-
ções relativas tanto ao acesso exclusivo aos 
recursos naturais, como à exploração auto–
sustentável e à conservação dos recursos na-
turais, “na forma do artigo 7º do Decreto–Lei 
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967”;

3 – o contrato de concessão – e isso é 
importante anotar – incluirá, obrigatoriamente, 
Plano de Utilização, a ser elaborado em conjun-
to com os pescadores e com a aprovação do 
órgão competente. Conterá cláusula de resci-
são na hipótese de o concessionário provocar 
danos irreversíveis ao meio ambiente, fazer uso 
de pesca predatória ou transferir, por ato inter 
vivos, seu direito. Ressalvada, neste caso, a 
transferência a “parentes diretos”;

4 – para fazer jus à concessão de direi-
to real de uso, deverá o pescador artesanal 
comprovar a ocupação da área por período 
não inferior a 5 (cinco) anos.

Estas, as linhas essenciais do projeto que ora 
analisamos.

A proposição que ora se discute foi distribuída 
também para as Comissões de: Trabalho, de Admi-
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nistração e Serviço Público, Finanças e Tributação e 
Constituição e Justiça e Cidadania..

Na Comissão de Trabalho, foi aprovado o parecer 
da Relatora, a nobre Deputada Gorete Pereira, nos 
termos do Substitutivo apresentado.

II – Voto do Relator

Em primeiro lugar, gostaríamos de aplaudir a 
iniciativa do nobre deputado Flávio Bezerra, pelo seu 
profundo senso de justiça e de consciência cívica. Ga-
rantir o direito à moradia em que vivem, constitui, para 
essa categoria de trabalhadores sofridos, vale dizer, 
os pescadores, uma obrigação inalienável. E por que 
não fazê–lo, se inúmeros programas governamentais 
objetivam, sobretudo em anos eleitorais, a inclusão 
dos deserdados sociais? Falamos de casa própria, 
de escolas, saúde, reforma agrária. Isto, para não fa-
lar somente da regularização fundiária na amazônia, 
objeto de recente proposta governamental, através da 
qual milhares de pequenos e grandes posseiros terão 
regularizadas as áreas de que se apossaram.

Depois, parabenizar a nobre Deputada Gorete 
Pereira pelo brilhante parecer que, como já dissemos 
acima, foi aprovado por unanimidade na Comissão 
de Trabalho. Porque exaustivo e extremamente bem 
fundamentado, permitimo–nos transcrevê–lo em parte 
para que os nobres membros desta Comissão tenham 
a perfeita compreensão da matéria e, assim, possam 
decidir com conhecimento de causa:

“Quero inicialmente louvar a iniciativa do 
autor em benefício dos pescadores artesa-
nais, devidamente qualificados no projeto. A 
regularização dos terrenos por eles ocupados 
ensejará a permanência da atividade pesquei-
ra, uma vez que a concessão não poderá ser 
transferida a terceiros, com exceção natural 
em benefício de parentes diretos.

Há que se considerar, porém a necessidade de 
compatibilizar a norma legal ora proposta com a le-
gislação vigente sobre a matéria correlata. A esse 
respeito, merece especial atenção a Lei nº 9.636, de 
15 de maio de l998, que “dispõe sobre a regulariza-
ção, administração, aforamento e alienação de bens 
imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos 
Decretos–Leis nºs 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
e 2.398, de 21 de dezembro de l987, regulamenta o § 
2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras providências” A começar por 
seu art. 1º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 
11.481, de 31 de maio de 2007, que confere ao Poder 
Executivo autorização geral de natureza similar à que 

o projeto propõe, em caráter particular, em benefício 
dos pescadores artesanais, nos seguintes termos:

“Art. 1º É o Poder Executivo autorizado, 
por intermédio da Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, a executar ações de identifi-
cação, demarcação, cadastramento, registro e 
fiscalização dos bens imóveis da União, bem 
como a regularização das ocupações nesses 
imóveis, inclusive de assentamentos informais 
de baixa renda, podendo, para tanto, firmar 
convênios com os Estados, distrito Federal e 
Municípios em cujos territórios se localizem 
e, observados os procedimentos licitatórios 
previstos em lei, celebrar contratos coma ini-
ciativa privada.”

Mais adiante, na mesma Lei nº 9.636, de 1998, 
dedica seção específica à concessão de uso especial 
para fins de moradia, da qual cabe destacar o caput 
do art. 22–A, também acrescentado pela Lei nº 11.481, 
de 2007, que vigora com a seguinte redação:

“Art. 22 – ª A concessão de uso especial 
para fins de moradia aplica–se às áreas de 
propriedade da União, inclusive aos terrenos 
de marinha e acrescidos, e será conferida aos 
possuidores ou ocupantes que preencham os 
requisitos legais estabelecidos na Medida Pro-
visória nº 2220, de 4 de setembro de 2001.”

Afigura-se conveniente, por conseguinte, que di-
reito semelhante, a ser concedido aos pescadores ar-
tesanais, seja inserido no texto da referida Lei nº 9.636, 
de 1998. Essa opção tornou–se ainda mais recomen-
dável após a atualização produzida nessa norma legal 
pela edição da Lei nº 11.481, de 2007, que ocorreu em 
data muito próxima à de apresentação do projeto sob 
parecer, o que justifica tenha o autor, à época, elabo-
rado o mesmo sob a forma de norma autônoma.”

Todavia, uma ressalva se impõe ao texto apro-
vado pela Comissão de Trabalho, em decorrência de 
uma lei superveniente ao parecer acima. Referimo–nos 
à Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que “Dis-
põe sobre a Política Nacional de desenvolvimento 
sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as 
atividades pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679, de 23 
de novembro de 1988 e dispositivos do Decreto–
Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências.”

Para que os nobres pares desta Comissão tenham 
um perfeito entendimento da matéria que votarão, ano-
taremos , no que se refere à embarcação utilizada na 
pesca artesanal, o que dizem essa nova lei e o projeto 
que ora analisamos.
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O PROJETO

Nos termos do parágrafo único do seu art. 1º, 
“Define-se como pescador artesanal, para efeito 
desta Lei, aquele que tiver a pesca como ativida-
de principal para sua subsistência, podendo pos-
suir embarcação de, no máximo 8 (oito) metros de 
comprimento.

A LEI Nº 11.959 DE 29 DE JUNHO DE 2009

“Art. 8º Pesca, para os efeitos desta Lei, classi-
fica–se como:

I – comercial:
a) – artesanal: quando praticada dire-

tamente por pescador profissional, de forma 
autônoma ou em regime de economia familiar, 
com meios de produção próprios ou mediante 
contrato de parceria, desembarcado, podendo 
utilizar embarcações de pequeno porte.

Art.10 Embarcação de pesca, para os fins desta 
Lei, é aquela que, permissionada e registrada perante 
as autoridades competentres, na forma da legislação 
específica, opera, com exclusividade, em uma ou mais 
das seguintes atividades:

 ..............................................................
§ 1º As embarcações que operam na 

pesca comercial se classificam em:
de pequeno porte: quando possui arquea-

ção bruta-AB igual ou menor que 20 (vinte);”

Sabemos todos que o pescador artesanal, pelas 
suas condições quase sempre precárias, utilizam pe-
quenas embarcações. Tanto é verdade, que o projeto 
fala em embarcações de, no máximo, 8 metros.

Já a Lei nº 11.959, de 2009, no seu art. 8º, ao 
se referir à pesca artesanal, fala em embarcação de 
pequeno porte. Logo em seguida, no § 1º do art. 10, 
a lei define o que vem a ser embarcação de pequeno 
porte como sendo aquela que possui arqueação bruta 
–AB igual ou inferior a 20 (vinte). E todos sabem que 
esse numeral se refere a toneladas.

Face às disposições constantes da referida Lei 
nº 11.959/2009, posterior, portanto, ao Projeto de Lei 
nº 469/2007, que ora analisamos, imprescindível se 
faz adequá-lo às disposições legais relativas à pesca 
artesanal.

Posta nestes termos a questão, e consideran-
do que a matéria foi, de forma extremamente clara 
e convincente analisada pela Comissão de Trabalho, 
VOTAMOS pela aprovação do Projeto de Lei nº 469, 
de 2007, nos termos do SUBSTITUTIVO apresentado 
e aprovado naquela Comissão, com a emenda anexa, 
conclamando meus nobres pares desta Comissão a 

idêntico posicionamento, tendo em vista o profundo 
alcance social da proposição. 

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Moisés Avelino, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 22–B ..............................................
I – tenha a pesca como atividade principal 

para sua subsistência, podendo ser proprietá-
rio de embarcação com arqueação bruta–AB 
igual ou menor que 20 (vinte);

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

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Moisés Avelino, Relator.

I – Relatório

Na reunião de hoje desta Comissão, consta da 
Pauta o Projeto de Lei nº 469 de 2007, relatado pelo 
ilustre Deputado Moises Avelino que ofereceu parecer 
pela aprovação. Tendo em vista a ausência do nobre 
relator, fui designado relator substituto, para elaborar 
o novo parecer, em Plenário.

Entretanto, considero a não necessidade de ela-
borar um relatório diferente, pois o Deputado Moises 
Avelino, em suas considerações pontuou, de maneira 
irretocável, todos os aspectos deste importante pro-
jeto.

Tal Projeto dispõe, em realidade, sobre conces-
são, aos pescadores artesanais, de direito real de 
uso sobre as terras que ocupam. Nesse sentido, con-
soante dispõe o art. 1º, o Poder Executivo, ao emitir o 
respectivo título de concessão de direito real de uso, 
promoverá, junto aos órgãos competentes, a devida 
regularização da ocupação.

II – Voto do Relator

Acolho na integra o relatório do Deputado Moi-
ses Avelino que aprova o PL. 469 de 2007, no termos 
do substitutivo apresentado na CTASP, e consideran-
do que a matéria foi, de forma extremamente clara e 
convincente analisada pela Comissão de Trabalho. 
Portanto, VOTO pela aprovação deste projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO apresentado e aprovado 
naquela Comissão, com a emenda apresentada pelo 
Deputado Moises Avelino em seu parecer. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Zonta, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 469/2007, na forma do Substitutivo 1 da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
com subemenda, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Moises Avelino, e do Relator Substituto, 
Deputado Zonta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fábio Souto – Presidente, Wandenkolk Gonçal-

ves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice–Pre-
sidentes, Abelardo Lupion, Antônio Andrade, Assis do 
Couto, Benedito de Lira, Beto Faro, Celso Maldaner, 
Dagoberto, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Fer-
nando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Homero Pereira, 
Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira Maia, 
Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, 
Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Waldemir Moka, 
Zé Gerardo, Zonta, Alfredo Kaefer, Antonio Carlos 
Mendes Thame, Camilo Cola, Carlos Alberto Canuto, 
Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Francisco Rodri-
gues e Geraldo Simões. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 491–C, DE 2007 
(Do Sr. Aelton Freitas)

Altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, incluin-
do, na região do semi-árido, os municí-
pios do Estado de Minas Gerais inseridos 
na área de atuação da Agência de Desen-
volvimento do Nordeste (ADENE); tendo 
pareceres: da Comissão da Amazônia, In-
tegração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. JAIRO ATAIDE); da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, pela aprovação deste, e 
da Emenda da Comissão da Amazônia, In-
tegração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, com substitutivo (relator: DEP. 
ANTÔNIO ANDRADE); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária deste, da emen-
da da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional e 
do Substitutivo da Comissão de Desenvol-

vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
e no mérito, pela aprovação deste, da emen-
da da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional , 
com Substitutivo, e pela rejeição do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio,(relator: 
DEP. JOÃO MAGALHÃES).

Novo Despacho: Às Comissões de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio; Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) ; Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 491, de 2007, de autoria do 
ilustre Deputado Aelton Freitas, visa a alterar o inciso 
IV do art. 5° da Lei nº 7.827, de 1989, para redefinir 
a Região do Semi–árido nordestino como a área de 
atuação da ADENE, atual SUDENE, com precipitação 
pluviométrica média anual igual ou inferior a oitocen-
tos milímetros, definida em portaria daquela Autarquia, 
acrescida dos Municípios do Estado de Minas Gerais 
nela incluídos.

Esclarece o nobre Autor da proposição, em sua 
justificação, que, de acordo com a atual regulamenta-
ção da matéria, editada pela SUDENE, apenas 40 dos 
165 Municípios mineiros pertencentes à Região Mineira 
do Nordeste encontram-se formalmente incluídos no 
Semi-árido, e que, na sua opinião, “a delimitação feita 
pela SUDENE, sem a análise do conjunto de fatores 
climáticos e socioeconômicos que caracterizariam o 
semi-árido, acarretou distorções no tratamento legal 
conferido a municípios vizinhos, que compartilham 
condições similares”.

Submetido, inicialmente, à análise da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional, o Projeto foi aprovado com emenda, 
que suprime a menção à precipitação pluviométrica 
máxima de 800 mm para que os municípios integrem 
o Semi-árido, e substitui a designação da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE por Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SU-
DENE, em razão da transformação institucional da 
Autarquia, determinada pela Lei Complementar nº 
125, de 2007.

Examinada a matéria pela Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, foi aprovada 
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nos termos de Substitutivo, que inclui a redação dada 
pela emenda da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional ao Projeto 
original e, ainda, acrescenta dispositivo que visa a 
incluir 17 Municípios do Estado de Minas Gerais na 
área beneficiada pela Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste.

A matéria vem a esta Comissão para exame do 
mérito e da adequação orçamentária e financeira, 
devendo, a seguir, ser encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

A meta de reduzir as desigualdades regionais 
existentes em nosso País encontra–se estabelecida 
em diversos dispositivos da Constituição Federal, a 
começar pelo art. 3º, inciso III, que lhe confere o ele-
vado status de “Objetivo Fundamental da República”, 
e, ainda, nos arts. 43, 159 e 165.

Assim sendo, regiões homogêneas do ponto de 
vista climático e socioeconômico devem receber tra-
tamento legal isonômico, de forma que os incentivos 
ao desenvolvimento regional não excluam municípios 
limítrofes que apresentem as mesmas características, 
como vem claramente ocorrendo na região norte de 
Minas Gerais. 

Na verdade, forçoso é reconhecer que a atual 
delimitação legal do semi-árido e do Centro-Oeste 
leva ao descumprimento das prescrições constitucio-
nais relativas à redução das desigualdades regionais, 
provocando efeito contrário ao desejado, ou seja, dis-
criminando determinados Municípios em benefício 
de outros e terminando por gerar o aprofundamento 
e até mesmo a criação de desigualdades sociais e 
econômicas.

De fato, conforme demonstrado na análise da 
matéria, tanto pela Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional – CAINDR 
como pela Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio – CDEIC, impõe-se a revi-
são da atual definição legal não somente da Região 
do Semi-árido, para abranger todos os Municípios da 
Região Mineira do Nordeste, como também da Região 
Centro-Oeste, para inclusão dos municípios da Região 
Noroeste de Minas Gerais não pertencentes à área da 
SUDENE, conforme proposto no Substitutivo adotado 
pela CDEIC.

A aprovação desse Substitutivo promoveria, as-
sim, a necessária redefinição dos limites das áreas 
beneficiadas pelos Fundos Constitucionais de Finan-
ciamento do Nordeste e do Centro-Oeste, corrigindo 
a distorção atualmente existente na distribuição de 

incentivos ao desenvolvimento regional nas regiões 
citadas.

Acresça-se que a redação dada ao referido Subs-
titutivo, sem dúvida, aprimora o texto do Projeto origi-
nal, como também da Emenda aprovada pela CAINDR, 
tendo-se, inclusive, em consideração a edição da Lei 
Complementar nº 125, de 2007, que deu nova reda-
ção ao dispositivo alterado da Lei nº 7.827, de 1989 
(art. 5º, inciso IV).

No entanto, julgamos recomendável que se dê 
nova redação aos dois artigos do Projeto, a fim de que, 
primeiramente, resulte claro não estar sua lei consec-
tária promovendo a inclusão de Municípios mineiros 
no Centro-Oeste ou no semi-árido, tendo em vista que, 
do ponto de vista geográfico e factual, os Municípios 
de que trata o Projeto já se incluem nessas regiões e 
a estas pertencem plenamente, ainda que se locali-
zem, do ponto de vista político, em outra Unidade da 
Federação, no caso o Estado de Minas Gerais. 

Entendemos, assim, que, além de ser menciona-
da, na ementa do Projeto, a alteração proposta do inciso 
III do art. 5º da Lei nº 7.827, de 1989, seja consigna-
do, no seu art. 1º, com maior precisão, que a intenção 
do legislador é tão-somente a de corrigir a distorção 
atualmente existente na regulamentação da matéria, 
que exclui das regiões do semi-árido e Centro-Oeste 
Municípios que nelas se encontram perfeitamente in-
seridos, segundo critérios objetivos, climáticos, sociais 
e econômicos.

Quanto à nova redação a ser dada ao inciso IV 
do art. 5º da Lei nº 7.827, de 1989, entendemos conve-
niente que se mencione explicitamente no texto legal a 
obrigatoriedade de inclusão nos limites do semi–árido 
de todos os Municípios da Região Mineira do Nordeste, 
também conhecida como área mineira da SUDENE, 
a fim de evitar que, na regulamentação infralegal da 
matéria, venha novamente a ser cometida a distorção 
combatida pela proposição em apreço.

Em Substitutivo anexo, de nossa autoria, apre-
sentamos a nova redação do Projeto, com as altera-
ções propostas.

Compete a esta Comissão, além do exame de 
mérito, apreciar a proposição quanto à sua compati-
bilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei 
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos 
termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados (RI, arts. 32, X, “h” e 53, 11), da Norma Interna 
da Comissão de Finanças e Tributação, aprovada em 
29 de maio de 1996, que “estabelece procedimentos 
para o exame de compatibili–dade ou adequação or-
çamentária e financeira”, bem assim da Súmula CFT 
nº 1, de 2008.
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Como claramente se deduz do acima exposto, a 
matéria em apreço diz respeito apenas à alteração da 
delimitação legal de regiões, para adequá–la à situação 
geográfica existente, não acarretando, portanto, aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa pública.

Dispõe o Regimento Interno que somente se 
sujeitam ao exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira as proposições que impor-
tem aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
pública. Já a Norma Interna desta Comissão Temática 
estabelece, em seu artigo 9°, que “quando a matéria 
não tiver implicações orçamentária e financeira deve-
se concluir no voto final que à Comissão não cabe afir-
mar se a proposição é adequada ou não”. E, quanto à 
mencionada Súmula, entendemos não haver conflito 
entre a proposição sob exame e o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, somos pela não–implicação 
da matéria, em aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, não cabendo, portanto, pronuncia-
mento desta Comissão de Finanças e Tributação sobre 
a sua adequação financeira e orçamentária. Quanto ao 
mérito, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
491, de 2007, e da emenda aprovada na Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, nos termos Substitutivo anexo, de nossa 
autoria, e pela rejeição do Substitutivo adotado pela 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio.

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado João 
Magalhães, Relator.

SUBSTITUTIVO  
AO PROJETO DE LEI No 491, DE 2007

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa a redefinir os limites das re-

giões beneficiárias pelos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Nordeste e do Centro–Oeste, esta-
belecidos nos incisos III e IV do art. 5º da Lei nº 7.827, 
de 1989, para que passem a abranger os Municípios 
do Estado de Minas Gerais que as integram de forma 
contínua, sob o aspecto territorial, e homogênea, sob 
os aspectos climático e socioeconômico.

Art. 2º Os incisos III e IV da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“III – Centro-Oeste: a região de abran-
gência dos Estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás, do Distrito Federal, e 
os seguintes Municípios pertencentes à região 
noroeste do Estado de Minas Gerais: Bonfinó-
polis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, 
Cabeceira Grande, Dom Bosco, Guarda–Mor, 

João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Na-
talândia, Paracatu, Presidente Olegário, São 
Gonçalo do Abaeté, Unaí, Uruana de Minas, 
Varjão de Minas e Vazante.

IV – semi-árido: a região natural inserida 
na área de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, bem 
assim os cento e sessenta e cinco Municípios 
integrantes da região mineira do Nordeste, 
incluídos na referida área, e os Municípios lo-
calizados no Vale do Rio Doce, nos termos de 
regulamento, observados critérios climáticos 
e socioeconômicos objetivos”. (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2009. – Depu-
tado João Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 491–B/07, da emen-
da da Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, e, no mérito, pela aprovação do PL nº 
491/07, da emenda da CAINDR, com Substitutivo, e 
pela rejeição do Substitutivo da CDEIC, nos termos do 
parecer do relator, Deputado João Magalhães. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Vignatti, Presidente; Antonio Palocci e Félix Men-

donça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, 
Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Cameli, Guilherme 
Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Ju-
lio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo 
Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Cos-
ta, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, Bilac Pinto, 
Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo Quintão 
e Zonta. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.654–A, DE 2007 
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Institui o Dia Nacional em Defesa da 
Orla Marítima; tendo parecer da Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação (re-
lator: DEP. IRAN BARBOSA).
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Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Esta proposição tem por objetivo instituir o Dia 
Nacional em Defesa da Orla Marítima, a ser comemo-
rado anualmente no dia 22 de Novembro. 

A matéria foi distribuída à Comissão de Educação 
e Cultura, para apreciação conclusiva de mérito (art. 
24, II, RICD), e à Comissão de Constituição, Justiça 
e de Cidadania, para exame terminativo de constitu-
cionalidade e juridicidade (art. 54, RICD). Tramita sob 
rito ordinário.

Cumpre-me, por designação da Presidência da 
CEC, a elaboração de parecer sobre o mérito cultural 
da proposta em apreço. 

No prazo regimental, não recebeu emendas.
É o relatório.

II – Voto do Relator

O Brasil é país privilegiado com extensa faixa li-
torânea cujo conjunto de praias e ilhas proporcionam 
uma economia e um estilo de vida característicos das 
cidades à beira–mar.

As atividades de lazer e turismo são as princi-
pais atrações dessas localidades. Invariavelmente, o 
final de tarde é ponto de encontro para caminhadas, 
exercícios físicos, compras, num agito que depende 
muito do projeto de orla marítima da cidade e da sua 
preservação.

Na beira–mar de uma das principais capitais 
da Região Nordeste, para citar um exemplo, há uma 
feira permanente de artesanato, quadras poliesporti-
vas, sorveterias, lanchonetes charmosas e um calça-
dão sempre freqüentado por atletas, turistas ou quem 
estiver disposto a ver o pôr–do–sol ou relacionar–se 
com outro, numa demonstração de qualidade de vida 
admirada pelas capitais mais centrais. 

Apesar disso, o turismo em nosso país ainda se 
encontra em um patamar de desenvolvimento aquém 
de suas possibilidades. Sua expansão passa neces-
sariamente pelo planejamento, desenvolvimento e 
preservação de projetos esteticamente agradáveis e 
versáteis para as diferentes orlas marítimas de tantas 
cidades litorâneas. 

Outra atividade muito favorecida nessas regiões 
é a pesca. Ela também depende da preservação da 

orla marítima, na medida em que a limpeza de praias 
e mares e a disponibilidade de pontos para chegada 
dos barcos é crucial para a sobrevivência do ofício dos 
pescadores em grandes cidades.

Por fim, não há melhor espaço que à beira–mar 
para a população usufruir dos seus momentos de lazer 
em cidades litorâneas. Nesse sentido, a preservação 
da orla tem impacto direto na qualidade de vida dos 
habitantes e, portanto, no bem–estar da população, um 
dos principais objetivos de qualquer Estado. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei n.º 1.654, de 2007, do Ilustre Deputado 
Flávio Bezerra.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – Depu-
tado Iran Barbosa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 1.654/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Iran Barbosa. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria Do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.808–A, DE 2007 
(Do Sr. William Woo)

Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a 
finalidade de permitir o uso dos recursos 
do FISTEL – Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações – na construção de es-
tabelecimentos prisionais e na compra de 
equipamentos de segurança; tendo parecer 
da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprovação, 
com substitutivo (relator: DEP. MARCELO 
ITAGIBA).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado;  
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).
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Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.808/2007, de autoria do 
Deputado WILLIAM WOO, propõe a modificação da 
Lei nº 5.070, de 1966, que instituiu o FISTEL – Fundo 
de Fiscalização das Telecomunicações –, de modo 
a permitir o uso de seus recursos na construção de 
estabelecimentos prisionais e na compra de equipa-
mentos de segurança.

O Autor, em sua justificação, argumenta que o 
“aperfeiçoamento da segurança pública está no topo 
das prioridades da sociedade brasileira” e que entre 
as ações a serem adotadas está “o combate ao uso 
de telefones celulares e outros meios de comunicação 
em presídios”, para o quê o “uso de bloqueadores de 
sinais nos estabelecimentos prisionais” é importante, 
mas que essa medida deve “estar inserida em um con-
texto que contemple presídios com instalações apro-
priadas, corretamente equipados com detectores de 
metal e de sinais”; o que exige a alocação de verbas 
para essas áreas. 

Depois, o Autor aponta para a insuficiência da 
soma dos recursos do FUNPEN – Fundo Penitenci-
ário – e do FNSP – Fundo Nacional de Segurança 
Pública –, que não passariam de R$ 200 milhões, 
comparando–a com cerca de R$ 2,5 bilhões de reais 
anuais arrecadados pelo FISTEL – Fundo de Fisca-
lização das Telecomunicações – empenhando–se no 
sentido de que os seus recursos “possam ser usa-
dos na construção de penitenciárias e na aquisição 
de equipamentos de segurança, ampliando, assim, a 
disponibilidade de recursos destinados ao combate à 
violência pública”.

Apresentada em 21 de agosto de 2007, a pro-
posição foi distribuída, em 5 do mês seguinte, à apre-
ciação conclusiva da Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, da 
Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do 
que dispõem os art. 24, inciso II, e 54, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RICD), em regime 
de tramitação ordinária.

Recebida na Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, em 10 de setembro 
de 2007, no curso da tramitação da proposição nesta 
Comissão não foram apresentadas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do disposto no Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, XVI, b, d, f e g), é da 
alçada desta Comissão Permanente a análise de ma-
térias sobre combate ao crime organizado, violência 
rural e urbana; segurança pública interna e seus ór-
gãos institucionais, sistema penitenciário, legislação 
penal e processual penal, do ponto de vista da segu-
rança pública.

É inegável o mérito da proposição, haja vista o 
quadro como se encontram as atividades de segurança 
pública em nosso País.

Todavia, conforme proposto, a iniciativa parece 
desvirtuar a finalidade legal para a qual foi instituído o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FIS-
TEL: “prover recursos para cobrir despesas feitas pelo 
Governo Federal na execução da fiscalização de ser-
viços de telecomunicações, desenvolver os meios e 
aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução”.

Por outro lado, tendo em vista as meritórias ra-
zões despendidas pelo DD. Deputado William Woo, e, 
ainda, que é fonte de recursos do FUNPEN, na forma 
do artigo 2º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janei-
ro de 1994, “outros recursos que lhe forem destinados 
por lei” (inc. X), não vemos impedimento para que, re-
estruturada a proposta, possa atingir–se o desiderato 
buscado pela iniciativa original, transferindo para este 
fundo parte dos recursos do FISTEL. 

De mesmo modo, considerando ainda a afini-
dade de propósito do Fundo Nacional de Segurança 
Pública com o objetivo buscado, tendo em mira que 
constituem recursos deste fundo “outras receitas” (art. 
2º, V, Lei 10.201/01), propomos, também, na mesma 
reestruturação referida, a transferência de parte dos 
recursos do FISTEL para o FNS. 

Isto posto, manifestamo–nos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1808, de 2007, na forma do substi-
tutivo anexo.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Marcelo Itagiba, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.808, DE 2007

Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a 
finalidade de permitir o uso dos recursos 
do FISTEL – Fundo de Fiscalização das Te-
lecomunicações – no combate e controle 
de comunicações em presídios e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo permitir o uso 

dos recursos do FISTEL – Fundo de Fiscalização 
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das Telecomunicações – no combate e controle de 
comunicações em presídios, incluindo a construção, 
reforma, aprimoramento de estabelecimentos penais 
e o reequipamento dos órgãos de segurança pública, 
determinando o repasse de 8% do valor global de que 
trata o art. 2º da Lei nº 5.070, de 1966, para os Fun-
dos FUNPEN – Fundo Penitenciário Nacional e FNS 
– Fundo Nacional de Segurança Pública.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 5.070, de 1966, passa 
a vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:

“§1º A execução da fiscalização de servi-
ços de telecomunicações de que trata o caput, 
compreende o combate e o controle de comu-
nicações em presídios, incluindo a construção, 
reforma, o aprimoramento de estabelecimen-
tos penais e o reequipamento dos órgãos de 
segurança pública.

§2º Para efeito do que trata o parágrafo 
anterior, serão repassados 8% do valor global 
previsto no art. 2º desta Lei aos seguintes fun-
dos, nas seguintes proporções: 

70% para o Fundo Penitenciário Nacio-
nal – FUNPEN, e

30% para o Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública – FNS.” (NR)

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

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Marcelo Itagiba, 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 
1.808/07, nos termos do Parecer do Relator, Deputa-
do Marcelo Itagiba, contra o voto do Deputado Antonio 
Carlos Biscaia. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Marina Maggessi – Presidente; William Woo – 

Vice–Presidente; Alexandre Silveira, Antonio Carlos 
Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Capi-
tão Assumção, Domingos Dutra, Enio Bacci, Fernando 
Marroni, Francisco Tenorio, João Campos, Laerte Bes-
sa, Major Fábio – Titulares;Elizeu Aguiar, Hugo Leal, 
José Genoíno e Paes de Lira – Suplentes. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Marina Maggessi, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.317–A, DE 2007 
(Do Sr. Frank Aguiar)

Institui o Dia Nacional do Profissional 
da Limpeza; tendo parecer da Comissão de 

Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. IRAN BARBOSA).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

 
I – Relatório

Esta proposição tem por objetivo instituir o Dia 
Nacional do Profissional da Limpeza, a ser comemo-
rado na quinta–feira após o Carnaval. 

Esta proposição foi distribuída a esta Comissão 
de Educação e Cultura; e à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, 
RICD).

Cumpre-me, por designação da Presidência da 
CEC, a elaboração de parecer sobre o mérito cultural 
da proposta em apreço. 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

A homenagem que este projeto de lei pretende 
prestar aos profissionais de limpeza brasileiros é ini-
ciativa oportuna àquela que é muitas vezes profissão 
injustamente desvalorizada na sociedade.

É preciso exaltar a importância e dignidade des-
ses profissionais, que exercem atividade fundamental 
para a saúde e o bem-estar de todos e a preservação 
do meio ambiente do nosso planeta.

A data escolhida para a comemoração, a quinta-
feira após o Carnaval ,é muito apropriada, pois é o dia 
em que se encerra um dos períodos de maior atuação 
e esforço dessa classe profissional. Quem já teve a 
oportunidade de estar presente nas capitais onde mais 
se comemora o Carnaval, como por exemplo, Salva-
dor, lembra–se da surpresa de usufruir de uma cidade 
limpa logo após uma noite de festejos e diversões de 
milhares de habitantes e turistas. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei n.º 2317, de 2007, do Ilustre Deputado 
Frank Aguiar.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – Depu-
tado Iran Barbosa, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.317/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Iran Barbosa. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice–Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.581–A, DE 2007 
(Do Sr. Walter Brito Neto)

Dispõe sobre a criação de Área de Li-
vre Comércio (ALC) no município de Campi-
na Grande, Estado da Paraíba; tendo parecer 
da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, pela rejeição 
(relator: DEP. JOSÉ GUIMARÃES).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei ementado, de autoria do nobre 
Deputado Walter Brito Neto, dispõe sobre a criação 
de Área de Livre Comércio no Município de Campina 
Grande, no Estado da Paraíba.

Em seu art. 1º, determina a criação dessa área 
de livre comércio sob regime fiscal especial, estabele-
cida com a finalidade de promover o desenvolvimento 
da correspondente região daquele Estado. 

O art. 2º, por seu turno, considera integrante da 
ALC a superfície territorial do respectivo município. O 
art. 3º estipula que as mercadorias estrangeiras ou 
nacionais enviadas à Área de Livre Comércio serão, 

obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas 
a operar nessa área. 

Já o art. 4º define que a entrada de mercadorias 
estrangeiras na Área de Livre Comércio far–se–á com 
a suspensão de cobrança do Imposto de Importação 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados e iden-
tifica as situações em que a suspensão será conver-
tida em isenção. Ressalta, ainda, que as mercadorias 
estrangeiras que saírem da Área de Livre Comércio 
para o restante do País estarão sujeitas a tributação 
no momento de sua internação, exceto nos casos de 
bagagem acompanhada de viajantes, observados 
os limites fixados pelo Poder Executivo, e de remes-
sas postais, nas condições fixadas no Decreto–lei nº 
1.804/80, modificado pela Lei nº 8.383/91. 

O art. 5º prevê que as importações de mercadorias 
destinadas à ALC estarão sujeitas aos procedimentos 
normais de importação, previamente ao desembaraço 
aduaneiro. 

Por sua vez, o art. 6º preconiza que a saída de 
mercadorias estrangeiras da Área de Livre Comércio 
para o restante do território nacional é considerada, 
para efeitos administrativos e fiscais, como importa-
ção normal. 

Em seguida, o art. 7º estipula que os produtos 
nacionais ou nacionalizados que entrarem na Área de 
Livre Comércio estarão isentos do IPI, quando desti-
nados às finalidades mencionadas no art. 4º. Garante, 
ainda, a manutenção e a utilização dos créditos do IPI 
relativos às matérias–primas, produtos intermediários 
e material de embalagem empregados na industriali-
zação dos produtos entrados na ALC. 

O artigo seguinte especifica os produtos que 
são excluídos dos benefícios fiscais de que tratam os 
arts. 4º e 7º. Em seu art. 9º, o Projeto prevê que o Po-
der Executivo regulamentará a aplicação dos regimes 
aduaneiros especiais para as mercadorias estrangei-
ras destinadas à Área de Livre Comércio, bem como 
para as mercadorias dela procedentes. 

O art. 10 preconiza que o Banco Central do Bra-
sil normatizará os procedimentos cambiais aplicáveis 
às operações da Área de Livre Comércio, visando a 
favorecer o seu comércio exterior. 

Já o art. 11 define que o limite global para as 
importações da Área de Livre Comércio será estabe-
lecido anualmente pelo Poder Executivo, no ato em 
que o fizer para as demais áreas de livre comércio já 
existentes. 

O art. 12, por sua vez, estabelece que a Área de 
Livre Comércio será administrada por um Conselho de 
Administração, composto por dois representantes do 
Governo Federal, sendo um especialista em controle e 
vigilância aduaneira, 1 representante do Governo Es-
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tadual e 1 representante do Município. Além disso, até 
que se complete o processo de implantação da Área 
de Livre Comércio, respeitado o limite máximo de dois 
anos, a presidência do Conselho será exercida por um 
representante do Governo Federal e, após este prazo, 
pelo representante do Governo Estadual. 

A seguir, o art. 13 determina que a Receita Fe-
deral do Brasil exercerá a vigilância e a repressão ao 
contrabando e ao descaminho na Área de Livre Co-
mércio, sem prejuízo da competência do Departamen-
to da Polícia Federal. O parágrafo único desse artigo 
determina que o Poder Executivo deverá assegurar os 
recursos materiais e humanos necessários aos servi-
ços de fiscalização e controle aduaneiro da Área de 
Livre Comércio. 

O art. 14 estabelece o prazo de 25 anos para a 
manutenção das isenções e dos benefícios instituídos 
pela iniciativa. 

Por fim, o art. 15 especifica que o Poder Executi-
vo, em atendimento ao disposto no art. 5º, II, e no art. 
17 da Lei Complementar nº 101/00, estimará o mon-
tante da renúncia fiscal decorrente do funcionamento 
da Área de Livre Comércio e o incluirá no demonstra-
tivo a que se refere o art. 165, § 6º, da Constituição, o 
qual acompanhará o projeto da lei orçamentária cuja 
apresentação se der após decorridos 60 dias, conta-
dos da publicação da Lei. 

Em sua justificação, o ilustre Autor argumenta 
que “o estabelecimento de áreas de livre comércio é, 
sem dúvida, um dos mais importantes instrumentos de 
promoção do desenvolvimento econômico de regiões 
fronteiriças e distantes dos grandes centros”. Ressalta, 
também, que empresas brasileiras não têm conseguido 
resistir à concorrência de zonas francas estrangeiras 
– como a de Colônia e Nova Palmira, no Uruguai, e 
a de Ciudad Del Este, no Paraguai – indo à falência, 
subtraindo empregos e impostos de nosso País. 

A proposição foi distribuída, pela ordem, às Co-
missões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, de Finanças e Tributação, inclusive para 
exame de mérito, e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em regime de tramitação ordinária. 

Cabe-nos, nesta Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a matéria 
quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições 
do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento 
Interno desta Casa. No prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas ao PL nº 2.581, de 2007.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

No Brasil, existem três modalidades de enclaves 
de livre comércio: a Zona Franca de Manaus, que 

goza de incentivos tributários para a industrialização 
e cujos resultados transformaram–na em propulsora 
do desenvolvimento regional; as Zonas de Processa-
mento de Exportação (ZPE), cujas empresas contam 
com incentivos tributários e facilidades administrativas 
destinadas a favorecer a industrialização voltada para 
a exportação de produtos; e as Áreas de Livre Co-
mércio, objeto de nossa apreciação quanto ao mérito 
econômico.

Os incentivos oferecidos às Áreas de Livre Co-
mércio têm um alcance bem mais modesto que o 
concedido à Zona Franca de Manaus e às ZPEs. Em 
linhas gerais, isentam-se da cobrança do Imposto de 
Importação os bens estrangeiros e da do IPI os bens 
nacionais e estrangeiros que forem empregados na 
industrialização de mercadorias ou consumidos no 
território do enclave. O envio dos bens produzidos no 
enclave para o mercado interno brasileiro, porém, será 
tratado como uma importação normal efetuada pelo 
País, cobrando-se todos os tributos aplicáveis. Desta 
forma, busca-se com esses enclaves, basicamente, o 
estímulo ao comércio local.

A nosso ver, tal meta é tímida, tendo em vista a 
necessidade de geração de emprego e renda não ape-
nas no comércio, mas também em outros setores da 
economia do Município, o que, por sua vez, também 
produz reflexos mais duradouros e abrangentes para o 
setor terciário. Portanto, em que pese a nobre intenção 
do Projeto sob análise, caberia ampliar seu escopo e, 
a nosso ver, uma maneira de alcançar esse objetivo 
seria por meio da criação de uma Zona de Processa-
mento de Exportações em Campina Grande.

As ZPEs avançam um pouco mais na concessão 
de incentivos à industrialização no enclave voltada para 
o mercado externo. A esse respeito, está prevista a sus-
pensão de impostos e contribuições federais – Imposto 
de Importação, IPI, PIS/Pasep, COFINS, PIS/Pasep–
Importação, COFINS–Importação e Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante – incidentes 
sobre produtos importados ou adquiridos no mercado 
interno e também sobre matérias–primas, produtos in-
termediários e material de embalagem nacionais ou 
importados; e isenção de ICMS nas importações e nas 
compras no mercado interno, necessitando, para tan-
to, autorização por Convênio no âmbito do CONFAZ. 
Outra vantagem diz respeito à dispensa de licença ou 
de autorização de órgãos federais para as importa-
ções e exportações, com exceção dos controles de 
ordem sanitária, de interesse da segurança nacional 
e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer 
outras restrições à produção, operação, comercializa-
ção e importação de bens e serviços. Tais empresas 
também gozam de plena liberdade cambial, não sendo 
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obrigadas a converter em reais as divisas obtidas nas 
exportações, e estão sujeitas a procedimentos admi-
nistrativos simplificados.

Cremos, pois, que as ZPEs catalisarão os investi-
mentos voltados para a venda de produtos brasileiros no 
mercado externo, criando empregos e renda, induzindo 
o desenvolvimento econômico da região e reduzindo 
as disparidades inter-regionais em nosso País. 

A esse respeito, informamos que já tramita na 
Casa o Projeto de Lei nº 4.969, de 2009, originário do 
Senado Federal, distribuído a esta douta Comissão, 
para o qual tive a honra de ser designado relator. Ten-
do em vista nosso posicionamento favorável à criação 
de uma ZPE em Campina Grande, o Projeto que ora 
relatamos perde, assim, a oportunidade.

Por fim, ressaltamos a edição recente de leis 
que atualizam o marco regulatório das ZPEs – a Lei 
nº 11.508, de 20/07/07, modificada pela Lei nº 11.732, 
de 30/06/08, e regulamentada pelo Decreto nº 6.814, 
de 06/04/09 – bem como de normas infralegais edi-
tadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio que mostram a clara disposição do Poder 
Executivo e do Congresso Nacional em dar novo impul-
so ao projeto de criação de Zonas de Processamento 
de Exportação no Brasil.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 2.581, de 2009. 

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2009. – 
Deputado José Guimarães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 2.581/2007, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado José Guimarães. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e Fer-

nando de Fabinho – Vice–Presidentes, Albano Fran-
co, Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, 
Jurandil Juarez, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo 
Lucas, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling, 
Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Carlos Eduardo 
Cadoca, Fernando Coelho Filho e Silas Brasileiro. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.691–A, DE 2007 
(Do Sr. Bruno Araújo e outros)

Dispõe sobre o parcelamento, isen-
ção de multas e renegociação de débitos 
da Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS de respon-
sabilidade das sociedades de advogados 

regularmente inscritas e dá outras provi-
dências; tendo parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela rejeição (relator: DEP. JOSÉ 
GUIMARÃES).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o 
parcelamento, isenção de multas e renegociação de 
débitos da COFINS de responsabilidade das socieda-
des de advogados regularmente inscritas.

O parcelamento a que se refere o projeto em tela 
trata dos fatos geradores da COFINS ocorridos até 30 
de outubro de 2007, sobre os quais será concedido 
parcelamento em até duzentos e quarenta parcelas 
mensais e sucessivas, restringe–se aos débitos de 
responsabilidade das sociedades de advogados regu-
larmente inscritas e somente alcançará débitos que se 
encontrarem com exigibilidade suspensa por força de 
dispositivo do Código Tributário Nacional (incisos III a 
V do art. 151) que suspende a exigibilidade do crédi-
to tributário em caso de reclamações e recursos em 
conformidade com as leis reguladoras do processo 
tributário e administrativo, de concessão de medida 
liminar em mandado de segurança e de concessão 
de medida liminar ou de tutela antecipada em outras 
espécies de ação judicial.

O projeto estabelece, ainda, que o citado par-
celamento de débitos deverá ser requerido no prazo 
máximo de sessenta dias na forma definida conjunta-
mente pela Secretaria de Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional e deve-
rá atender as seguintes condições: i) serão objeto de 
consolidação no mês de requerimento pelos supraci-
tados órgãos federais de forma conjunta; ii) terá valor 
mínimo de prestação não inferior a duzentos reais; 
iii) o valor de cada prestação será acrescido de juros 
correspondentes à variação mensal da TJLP, a partir 
do mês subseqüente ao da consolidação, até o mês 
de pagamento; iv) independerá de apresentação de 
garantia ou de arrolamento de bens; v) fica condicio-
nado ao pagamento da primeira prestação até o últi-
mo dia útil do mês do requerimento do parcelamento; 
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vi) o requerimento de parcelamento não produzirá 
efeitos sem o correspondente pagamento tempestivo 
da primeira prestação; vii) para fins da consolidação 
descrita no item (i), as sociedades de advogados fi-
cam isentas dos valores correspondentes à multa de 
mora ou de ofício.

Fica facultado à pessoa jurídica que os débitos 
a que se refere o projeto, que já tenham sido objeto 
de parcelamentos anteriores, sejam parcelados sob 
condições específicas de requerimento de desistên-
cia irrevogável e irretratável desses mesmos parcela-
mentos, opção que implicará sua imediata rescisão e 
restabelecimento, em relação ao montante do crédito 
confessado e ainda não pago, dos acréscimos legais, 
na forma da legislação aplicável à época dos respecti-
vos fatos geradores, bem como a exigibilidade imediata 
da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, 
no caso de tal débito não ter sido pago ou incluído no 
citado parcelamento.

O projeto estabelece, ainda, uma série de con-
dições para disciplinar a inclusão de débitos no par-
celamento, em particular àqueles que possam causar 
exclusão do REFIS ou do PAES. 

Justificam os ilustres autores que o presente pro-
jeto de lei tem por finalidade a flexibilização de débitos 
da COFINS para sociedades de advogados que obti-
veram decisões parciais favoráveis em ações judiciais 
movidas contra o recolhimento da referida contribuição 
social. Alegam que a morosidade do Poder Judiciário 
para a decisão final da matéria e a existência de mui-
tas decisões favoráveis obtidas em primeira instância, 
bem como nos Tribunais Regionais Federais e no Su-
perior Tribunal de Justiça, geraram uma expectativa de 
direito que, após a decisão contrária do STF, acabou 
por surpreender este segmento profissional, que en-
frenta dificuldades em cumprir as exigências do fis-
co relacionadas às contribuições devidas em atraso 
acrescidas de multas.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o 
mérito econômico da matéria em tela.

Inicialmente, há que se ressaltar que a tributação 
sobre serviços, desde sua modificação recente pela 
legislação federal, vem enfrentando constantes ques-
tionamentos, o que tem redundado em inúmeras pro-
postas de revisão nesta Casa, cujo intuito básico é o 
de reduzir a incidência tributária sobre esse importante 

segmento econômico, crucial na geração de emprego 
e renda nas economias modernas.

Independentemente da discussão sobre o mérito 
específico da existência ou não de uma sobreonera-
ção sobre o setor de serviços pela legislação tributária 
brasileira, nos parece que a proposição em tela apre-
senta características bastante distintas das supraci-
tadas. Com efeito, o cerne do presente projeto de lei 
é o de conceder uma flexibilização ao pagamento de 
obrigações tributárias atrasadas de responsabilidade 
de um único segmento econômico, os prestadores de 
serviços de advocacia.

Nesse sentido, cabe ponderar que, ao assumir os 
riscos de uma demanda judicial prolongada, que sus-
penderia, ao menos temporariamente, as obrigações 
impostas pela nova legislação em relação ao pagamen-
to da COFINS, qualquer segmento econômico deveria 
avaliar a possibilidade de derrota em suas demandas 
e as conseqüências daí decorrentes. Não nos parece 
apropriado que tal fenômeno, que não se restringe ao 
segmento dos escritórios de advocacia, mas que se 
estende a todos os contribuintes que optaram pelo 
questionamento jurídico do pagamento devido, seja 
motivação suficiente para a aprovação de uma lei que 
beneficie de forma tão particular aqueles que viram suas 
demandas judiciais serem rejeitadas em última instân-
cia pelo Supremo Tribunal Federal. Menos apropriada 
ainda se torna essa pretensão quando constatamos 
que o benefício pleiteado beneficia apenas um único 
setor da economia brasileira.

Ademais, a legislação em vigor já disciplina o par-
celamento de dívidas tributárias de uma forma geral e 
abrangente, sem discriminação setorial, permitindo que 
aqueles que venham enfrentando dificuldades para o 
cumprimento de suas obrigações tributárias possam 
ter acesso a uma flexibilização financeira capaz de 
aliviar seu fluxo de caixa, permitindo sua recuperação 
econômica. Apesar de entendermos as dificuldades 
que podem decorrer de uma expectativa de direito 
não confirmada em última instância, a criação de um 
benefício específico para os escritórios de advocacia, 
a nosso ver, contraria os princípios de generalidade e 
neutralidade que devem prevalecer no trato das ques-
tões tributárias.

Do ponto de vista estritamente econômico, foco 
regimental da análise de mérito dessa Comissão, po-
de–se até discutir se a tributação sobre o segmento de 
serviços no Brasil é excessiva ou não, mas nos parece 
claramente inadequado que se conceda tratamento 
tributário diferenciado a um segmento profissional es-
pecífico, especialmente quando não se vislumbra qual-
quer justificativa econômica que dê sustentação a essa 
diferenciação em relação aos demais contribuintes.
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Diante do exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 2.691, de 2007.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008. – 
Deputado José Guimarães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 2.691/2007, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado José Guimarães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e Fer-

nando de Fabinho – Vice-Presidentes, Albano Franco, 
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Ju-
randil Juarez, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lu-
cas, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling, 
Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Carlos Eduardo 
Cadoca, Fernando Coelho Filho e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.076–B, DE 2008 
(Do Sr. Vander Loubet)

Denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte 
sobre o rio Paraná, localizada na BR–267, 
na divisa entre os Estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (relator: DEP. NELSON TRAD); e 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (relator: DEP. GERALDO RE-
SENDE).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 3.076, de 2008, de autoria do 
ilustre Deputado Vander Loubet, tem por objetivo dar 
à ponte sobre o Rio Paraná localizada na BR–267, na 
divisa entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, a denominação “Ponte Hélio Serejo”.

Esta proposição foi distribuída às Comissões de 
Viação e Transportes; de Educação e Cultura; para exa-
me de mérito, e à Comissão de Constituição, Justiça e 
de Cidadania, para exame de constitucionalidade ou 
juridicidade da matéria. Está sujeita à apreciação con-
clusiva pelas Comissões, nos termos do art. 24, II, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD 
e obedece ao regime de tramitação ordinária.

No prazo regimental, não recebeu emendas.
É o relatório.

II – Voto do Relator

Este Projeto de Lei tem por objetivo denominar 
“Ponte Hélio Serejo” a ponte sobre o Rio Paraná loca-
lizada na BR-267, na divisa entre os Estados de São 
Paulo, em uma homenagem ao escritor, poeta e empre-
endedor nascido em Nioaque, Estado do Mato Grosso 
do Sul, e falecido em 08 de agosto de 2007.

Hélio Serejo foi um dos mais ativos membros da 
Academia Sul-mato-grossense de Letras e da Acade-
mia Mato-grossense de Letras. Folclorista, jornalista, 
memorialista, romancista, ensaísta e poeta, publicou 
mais de cinquenta livros em que os leitores usufruem 
da cultura e observação do ilustre escritor.

Tinha ligações afetivas e intelectuais com muitas 
cidades de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, em 
cuja divisa situa-se a ponte cuja denominação este 
projeto de lei pretende mudar.

A homenagem mostra-se ainda mais oportuna 
pelo fato de o Sr. Hélio Serejo ser conhecido como o 
“construtor” da idéia de uma ponte sobre o segundo 
mais volumoso rio brasileiro, o Rio Paraná. Em 1955 ele 
foi o presidente da vitoriosa “Campanha de Propaganda 
Pró–Construção da Ponte sobre o Rio Paraná”.

Cabe ressaltar que a referida edificação é atu-
almente denominada “Ponte Maurício Joppert”, em 
referência ao competente engenheiro, mestre dos 
construtores da obra. Apesar do mérito da denomina-
ção atual, entendemos que o nome de Hélio Serejo 
está mais intimamente ligada à história da famosa 
construção.

Por todas as razões apresentadas, somos favo-
ráveis à homenagem cívica em exame, meritória no 
âmbito desta Comissão de Educação e Cultura. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 3.076, de 2008, de autoria do nobre Depu-
tado Vander Loubet.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – Depu-
tado Geraldo Resende, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.076–A/2008, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Geraldo Resende. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
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Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.266–A, DE 2008 
(Do Sr. Dr. Adilson Soares)

Dispõe sobre a criação das socieda-
des seguradoras especializadas em mi-
crosseguros, dos corretores de seguros 
especializados e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo (relator: DEP. AELTON 
FREITAS).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O projeto de lei em questão objetiva a criação de 
sociedades seguradoras específicas para operarem 
exclusivamente com microsseguros, nova modalida-
de de seguro assim definida na qual se enquadrariam 
todos os planos de seguro com prêmios mensais não 
superiores a R$40,00 (quarenta reais).

Conforme disposto no art. 1º da proposição, as 
sociedades seguradoras existentes também poderiam 
operar microsseguros desde que constituídas como 
seguradoras especializadas nesse tipo de seguro, de-
vendo seu estatuto social vedar a atuação em quais-
quer outros ramos ou modalidades. Nesse sentido, as 
seguradoras existentes (art. 1º, § 1º) deverão providen-
ciar, junto à SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, até 1º de dezembro de 2008, essa sua espe-
cialização mediante cisão ou outro ato pertinente. 

O projeto também dispõe que referidas socieda-
des seguradoras especializadas em microsseguros 
se subordinam, sob todos os aspectos, às normas da 

SUSEP e à disciplina emanada do CNSP – Conselho 
Nacional de Seguros Privados, sendo que este Conse-
lho fica autorizado a estabelecer regras diferenciadas 
para esse novo tipo de seguradora relativas à sua cons-
tituição, capital social, reservas e provisões técnicas, 
margem de solvência além de outros requisitos a seu 
critério. Referidas sociedades também se subordinam 
às normas sobre as aplicações dos ativos garantido-
res das provisões técnicas expedidas pelo Conselho 
Monetário Nacional.

O projeto em questão faculta ainda a constituição 
de sociedades especializadas em microsseguros na 
forma de mútuas e de cooperativas, que se sujeitariam 
às mesmas regras e disciplina estabelecidas para as 
demais sociedades criadas com mesma finalidade.

Finalmente, estabelece a proposição que o CNSP 
editará resolução, em até 180 (cento e oitenta) dias, 
a partir da publicação da lei, dispondo sobre a ativi-
dade de corretor de microsseguros bem como sobre 
os requisitos essenciais para a habilitação e o registro 
desses profissionais. 

Justifica o autor sua proposição, em síntese, ar-
gumentando que o seguro privado é uma ferramenta 
essencial para o desenvolvimento econômico das na-
ções. Que, no Brasil, a contratação de seguros alcança 
preferencialmente as classes A e B, devido ao elevado 
custo comercial desses seguros e respectivas apólices. 
Portanto, grande parte da população economicamente 
ativa, pertencente às classes C e D, se encontra exclu-
ída da proteção que esse importante tipo de negócio 
jurídico proporciona.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri-
to, apreciar a matéria quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, art. 
53, II) e de Norma Interna da Comissão de Finanças 
e Tributação, de 29 de maio de 1996, que “estabelece 
procedimentos para o exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e financeira”.

De acordo com o Regimento Interno, somente 
aquelas proposições que “importem aumento ou dimi-
nuição de receita ou de despesa pública” estão sujeitas 
ao exame de compatibilidade ou adequação financeira 
e orçamentária. Referida Norma Interna também dis-
põe no seu art. 9º que: “Quando a matéria não tiver 
implicações orçamentária e financeira deve–se concluir 
no voto final que à Comissão não cabe afirmar se a 
proposição é adequada ou não.”
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Como o Projeto de Lei nº 3.266, de 2008, trata 
da criação de sociedades seguradoras especializadas 
em microsseguros, não há interferência no montante 
de despesas ou de receitas públicas federais.

Quanto ao mérito, consideramos inadmissível 
que em nosso país, como bem ressalta o autor em sua 
justificação, cerca de 100 (cem) milhões de pessoas 
pertencentes às classes C e D ainda estejam excluí-
das do mercado de seguros. Em outras palavras, que 
não possam se precaver quanto ao imponderável, pro-
tegendo-se, pessoal ou patrimonialmente, mediante a 
contratação de um seguro de vida ou de bens.

Se o motivo que nos leva a essa lamentável e 
injusta situação é o preço das apólices e contratos de 
seguros atualmente oferecidos, que se criem novas 
modalidades ajustadas às características e capacidade 
de pagamento próprias dessa população atualmente 
desprotegida.

Vale lembrar que um dos principais fatores que 
influenciam na formação do preço final de um seguro 
é o tamanho da massa segurada. Outro, o valor se-
gurado, além do índice de sinistralidade. Portanto, em 
nosso país existe expressiva massa ainda a segurar. 
No caso, tudo indica que os valores a proteger, em 
função das classes sociais em questão, serão modes-
tos, com índices de sinistralidade que certamente se 
revelarão próximos dos relativos às demais camadas 
sociais hoje atendidas.

Nesse quadro, é louvável não só a intenção do 
projeto de lei sob comento como também a solução 
que apresenta para o problema: microsseguros ope-
rados por empresas inovadoras, especializadas nesse 
tipo de negócio que, obviamente, lograrão necessários 
lucros através da massificação da proteção, pessoal 
ou patrimonial, a custos compatíveis.

Contudo, entendemos que a proposição carece 
de aprimoramento, o que faremos na forma de um 
substitutivo

Em função do exposto, somos pela não implica-
ção da matéria em aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa pública, não cabendo pronunciamento 
quanto à sua adequação financeira e orçamentária, e, 
quanto ao mérito, votamos pela aprovação do PL nº 
3.266 de 2008, nos termos do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Aelton Freitas, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 3266 DE 2008

Dispõe sobre microsseguros, estabe-
lece critérios para a autorização de socie-
dades seguradoras e corretores de seguros 
especializados, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Microsseguro é a proteção securitária 
fornecida pela sociedade seguradora de que tratam 
os incisos I e II do art. 2º desta Lei, que visa primor-
dialmente preservar a situação socioeconômica, pes-
soal ou familiar, da população de baixa renda, contra 
riscos específicos, mediante pagamentos de prêmios 
proporcionais às probabilidades e aos custos dos ris-
cos envolvidos, em conformidade com a legislação e 
os princípios de seguro globalmente aceitos.

§1º Poderá ser segurado de plano de microsse-
guro a pessoa natural ou a microempresa definida no 
art. 3º, inciso I da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

§2º Para os efeitos desta Lei, considera–se pla-
no de microsseguro aquele aprovado previamente à 
comercialização pelo órgão fiscalizador de seguros 
privados, observados entre outros, os seguintes pa-
râmetros a serem fixados pelo órgão regulador de se-
guros privados:

I – limite máximo de garantia e/ou de 
capital segurado;

II – prazo máximo para pagamento de 
indenização;

III – prazo de vigência;
IV – formas de comercialização simplifi-

cadas, inclusive por meios eletrônicos; e
V – formas de contratação simplificadas 

por apólices, bilhetes, certificados individuais 
e meios eletrônicos.

Art. 2º. O órgão regulador de seguros privados 
estabelecerá os critérios de operação dos microsse-
guros e também as condições específicas para:

I – autorização e funcionamento da so-
ciedade seguradora que opere exclusivamente 
microsseguros; e

II – segregação patrimonial e contábil das 
operações de microsseguro das sociedades 
seguradoras que não operem exclusivamente 
microsseguros.

Art. 3º. O órgão regulador de seguros privados 
disciplinará a habilitação e o registro das pessoas na-
turais que realizem intermediação exclusivamente em 
microsseguro, os quais serão denominados “corretores 
de microsseguro” e estarão sujeitos, no que couber, às 
demais regras aplicáveis aos corretores de seguros.

Parágrafo único. O corretor ou corretora de se-
guros habilitado a intermediar seguros, previdência 
complementar aberta e/ou capitalização fica automa-
ticamente autorizado a angariar e promover contratos 
de microsseguro, na forma estabelecida pelo órgão 
regulador de seguros privados.
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Art. 4º. As sociedades seguradoras referidas nos 
incisos I e II do art. 2º desta Lei poderão contratar qual-
quer pessoa jurídica ou empresário a que se refere o 
art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na 
condição de correspondente de microsseguros que, de 
acordo com previsão contratual especifica, poderá re-
colher e repassar prêmios e promover quaisquer atos 
necessários à comercialização e operacionalização 
de microsseguro.

§1º A remuneração ajustada entre a sociedade 
seguradora e o correspondente de microsseguros de-
verá estar expressa no contrato entre as partes.

§2º Não se aplica ao correspondente de micros-
seguros de que trata esta Lei a legislação especial 
aplicável aos representantes comerciais.

§3º O pagamento do prêmio ao corresponden-
te de microsseguros considera–se feito à sociedade 
seguradora.

§4º O órgão regulador de seguros regulamentará 
a atividade do correspondente de microsseguros, inclu-
sive quanto à necessária habilitação como corretores 
de microsseguros de seus empregados ou prestado-
res de serviços atuantes no processo de angariação 
de microsseguros.

Art. 5º. Mesmo quando o microsseguro for con-
tratado por pessoa jurídica em favor de grupo de pes-
soas naturais que a ela de qualquer modo se vincule, 
a relação jurídica entre cada segurado e a sociedade 
seguradora será sempre considerada individual para 
todos os efeitos, e a pessoa jurídica contratante será 
equiparada ao correspondente de microsseguros no 
seu relacionamento com os segurados e a sociedade 
seguradora. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no “ca-
put”, a pessoa jurídica contratante não representará 
os interesses dos segurados perante a sociedade se-
guradora.

Art. 6º. A alíquota máxima do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF nas operações 
de microsseguro é de 1% (um por cento).

Art. 7º. Fica instituído o Regime Especial de Tri-
butação aplicável às operações de Microsseguro – 
RET–Ms.

Art. 8º. A sociedade seguradora referida no in-
ciso I do art. 2º desta Lei fica autorizada, em caráter 
opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos 
equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal 
auferida com as operações de microsseguro. 

§1º Para os fins do disposto no “caput” considera-
se receita mensal a totalidade das receitas auferidas 
pela sociedade seguradora em decorrência da co-
mercialização de microsseguro, bem como as recei-

tas financeiras e variações monetárias relacionadas 
à operação.

§2º O pagamento mensal unificado de que trata 
o “caput” corresponderá aos seguintes tributos: 

I – Imposto de Renda das Pessoas Ju-
rídicas – IRPJ; 

II – Contribuição para o PIS/PASEP; 
III – Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL; e 
IV – Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS. 

§3º Para fins de repartição de receita tributária, o 
percentual referido no “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. 

§4º O pagamento dos impostos e contribuições 
na forma do disposto no “caput” será considerado de-
finitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à 
restituição ou à compensação.

§5º O pagamento unificado de tributos efetuado 
na forma do “caput” deverá ser feito até o décimo dia 
do mês subsequente àquele em que houver sido au-
ferida a receita. 

Art. 9. A opção prevista no art. 9º também pode 
ser exercida pela sociedade seguradora referida no 
inciso II do art. 2º desta Lei.

§1º Caso a sociedade seguradora referida no 
inciso II do art. 2º desta Lei opte pelo RET–Ms, este 
será aplicável exclusivamente às receitas auferidas em 
decorrência da comercialização de microsseguro, bem 
como às receitas financeiras e variações monetárias 
relacionadas à operação. 

§2º As receitas, custos e despesas próprios da 
sociedade seguradora, sujeitos à tributação na forma 
do art. 9º, não deverão ser computados na apuração 
das bases de cálculo dos impostos e contribuições de-
vidos pela sociedade seguradora em virtude de suas 
outras atividades empresariais. 

§3º Para fins do disposto no “caput”, os custos 
e despesas indiretos pagos pela seguradora no mês 
serão apropriados à atividade de comercialização de 
microsseguros na mesma proporção representada 
pelos prêmios diretos próprios desta atividade, em re-
lação aos prêmios diretos da sociedade seguradora, 
assim entendidos como a soma de todos os prêmios 
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auferidos em todas as comercializações de seguros, 
de microsseguros, e em outras atividades exercidas 
pela sociedade seguradora. 

Art. 10. Os créditos tributários devidos pelas socie-
dades seguradoras referidas nos incisos I e II do art. 2º 
desta Lei não poderão ser objeto de parcelamento. 

Art. 11. A opção pelo RET–Ms será efetivada 
mediante entrega do termo de opção na unidade com-
petente da Receita Federal do Brasil, conforme regu-
lamentação a ser estabelecida. 

Art. 12. O empregador pessoa jurídica que custear 
integralmente o prêmio de microsseguro oferecido in-
distintamente para todos os seus empregados poderá 
deduzir a respectiva despesa da base de cálculo do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e 
da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, apura-
dos na sistemática do Lucro Real.

§1º O valor do prêmio do microsseguro custeado 
pelo empregador, em benefício de seus empregados, 
não comporá o rendimento bruto do empregado para 
fins de incidência do imposto sobre a renda da pes-
soa física – IRPF, retido na fonte ou apurado em sua 
Declaração de Ajuste Anual.

§2º O valor do prêmio de microsseguro custeado 
pelo empregador em benefício de seus empregados, 
na forma do “caput”, poderá ser deduzido do IRPJ 
apurado como devido, até o exercício de 2015, ano–
calendário de 2014, limitado a 1% (um por cento) do 
IRPJ pela pessoa jurídica empregadora.

Art. 13. O empregador pessoa física que custear 
integralmente o prêmio de microsseguro, para empre-
gado doméstico devidamente registrado, poderá deduzir 
do IRPF apurado como devido em sua Declaração de 
Ajuste Anual, até o exercício de 2015, ano–calendário 
de 2014, o prêmio de microsseguro custeado.

Parágrafo único. A dedução de que trata o “ca-
put” deste artigo:

I – está limitada a 1 (um) empregado do-
méstico por declaração, inclusive no caso da 
declaração em conjunto; 

II – está limitada ao valor recolhido no 
ano–calendário a que se referir a declara-
ção; 

III – aplica–se somente ao modelo com-
pleto de Declaração de Ajuste Anual; 

IV – não poderá exceder ao valor equi-
valente ao percentual de 10% (dez por cento) 
aplicado sobre 12 (doze) salários mínimos 
vigentes em 31 de dezembro do ano–calen-
dário a que se refere à Declaração de Ajuste 
Anual; e

V – fica condicionada à regularidade do 
empregado doméstico perante o regime geral 

da previdência social e também do emprega-
dor doméstico, quando se tratar de contribuin-
te individual.

Art. 14. Fica inserida a alínea “y” no §9º do artigo 
28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma 
a seguir:

“Art. 28. (...):
(...)
§ 9º (...): 
(...)
y) o valor correspondente ao microsse-

guro custeado pelo empregador, oferecido in-
distintamente para todos os seus empregados 
cujos salários tenham valor igual ou inferior a 
três salários mínimos.” (NR)

Art. 15. Fica alterada a redação do inciso V do 
§2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
na forma a seguir:

“Art. 458 (...):
(...)
§2º (...):
V – seguros de vida e de acidentes pes-

soais, e quaisquer microsseguros custeados 
pelo empregador;” (NR)

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Aelton Freitas.

III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela aprovação, com Subs-
titutivo, do Projeto de Lei nº 3.266/08, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Aelton Freitas. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Vignatti, Presidente; Antonio Palocci e Félix Men-

donça, Vice–Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, 
Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Ciro Pe-
drosa, Geraldinho, Gladson Cameli, Guilherme Campos, 
Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Julio Semeghi-
ni, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro 
Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, 
Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Virgílio Guimarães, 
Wilson Santiago, Bilac Pinto, Eduardo Cunha, João Ma-
galhães, Leonardo Quintão e Zonta. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 3.281–B, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 543/07 
OFÍCIO Nº 506/2008 (SF)

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 provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, pela aprovação (relator: DEP. GEORGE 
HILTON); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. PAES LANDIM).

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

A proposição em questão tem por objetivo mo-
dificar a redação do parágrafo único, do art. 20, da 
Lei nº 6.815 de 1980, mais conhecida por Estatuto do 
Estrangeiro, para, no dispositivo citado, acrescentar 
que a exigência nele disposta apenas será aplicada 
aos cidadãos de países onde seja verificada a limita-
ção recíproca.

A justificativa na Casa de origem ressalta que 
com o maior relacionamento entre as nações tornou–
se necessária a renovação da Lei do Estrangeiro para 
evitar os constrangimentos por que passam os viajan-
tes de países onde não há a exigência de uso do visto 
nos primeiros noventa dias de sua emissão.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional aprovou o projeto, que agora encontra–se pe-
rante esta CCJC para exame de constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e mérito.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição atende aos pressupostos de cons-
titucionalidade relativos à competência da União (art. 
22 da CF), ao processo legislativo (art. 59 da CF) e à 
legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF).

Não há reparos a serem feitos quanto à juridi-
cidade.

No que se refere à técnica legislativa, noto que o 
PL peca pela ausência do art. 1º que indique o objeto 
da lei e seu respectivo âmbito de aplicação, conforme 
determina a LC 95/98, que dispõe sobre a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis.

No mérito, como visto do relatório, o propósito 
do PL é o de estabelecer reciprocidade no prazo para 
o uso dos vistos concedidos nos termos do parágrafo 
único, do art. 20, do Estatuto do Estrangeiro. Para os 
países que não adotam exigência semelhante, o dis-
positivo em questão deixa de ter aplicabilidade.

Como ressaltado na Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, a proposição refere–se a 
prazo para implementação do visto concedido, que 
não deve ser confundido com prazo de estadia do 
estrangeiro, e que a limitação recíproca a que o texto 
alterado se refere reside no tempo de uso do visto, 90 
dias prorrogáveis, nos termos do dispositivo.

Porém, como frisado ainda na Comissão prede-
cessora “não se pode deixar de reconhecer que ela 
representa um avanço no sentido de facilitar o trânsito 
das pessoas, observando-se os pressupostos nacio-
nais de segurança exigidos”.

Para contribuir ainda mais com a evolução do 
texto legal, apresento nova redação do dispositivo, 
renumerando-o como § 1º e colocando, no § 2º, a 
exceção de que, no caso de reciprocidade no trata-
mento com cidadãos brasileiros, os vistos de turista 
e de viagem de negócios terão validade de utilização 
de cinco anos. 

Por todo o exposto, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação do PL 3.281/08, nos termos do subs-
titutivo que ora apresento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009. – Depu-
tado Paes Landim, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 3.281, DE 2008

Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, que “Define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Na-
cional de Imigração”. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 20 da Lei nº 6.815, 

de 19 de agosto de 1980, para instituir a reciprocidade 
na concessão de prazos de permanência de estran-
geiros no Brasil.

Art. 2º O art. 20 da Lei º 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 20 ..................................................
§ 1º A validade para a utilização dos 

vistos, ressalvado o disposto no § 2º, é de 
90 (noventa) dias, contados da data de sua 
concessão, podendo ser prorrogada pela au-
toridade consular uma só vez, por igual prazo, 
cobrando–se os emolumentos devidos.

§ 2º Observada a reciprocidade de tra-
tamento com cidadãos brasileiros, os vistos 
de turista e de viagem de negócios, previstos, 
respectivamente, nos arts. 9º e no inciso II, do 
art. 13, desta Lei, terão validade de utilização 
de cinco anos. (NR)”

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

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009. – 
Deputado Paes Landim, Relator.

PARECER REFORMULADO

I – RELATÓRIO

A proposição em questão tem por objetivo mo-
dificar a redação do parágrafo único, do art. 20, da 
Lei nº 6.815 de 1980, mais conhecida por Estatuto do 
Estrangeiro, para, no dispositivo citado, acrescentar 
que a exigência nele disposta apenas será aplicada 
aos cidadãos de países onde seja verificada a limita-
ção recíproca.

A justificativa na Casa de origem ressalta que 
com o maior relacionamento entre as nações tornou–
se necessária a renovação da Lei do Estrangeiro para 
evitar os constrangimentos por que possam os viajan-
tes de países onde não há a exigência de uso do visto 
nos primeiros noventa dias de sua emissão.

A comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional aprovou o projeto, que agora encontra–se pe-
rante esta CCJC para exame de constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e mérito.

Este relator apresentou seu parecer e voto con-
cluindo por substitutivo, mas verificando melhor a ma-
téria opto pela reformulação do referido parecer, que 
hora apresento, nos termos que se seguem.

II – Voto do Relator

A proposição atende aos pressupostos de cons-
titucionalidade relativos à competência da União (art. 
22 da CF), ao processo legislativo (art. 59 da CF) e à 
legitimidade de iniciativa (art.61 da CF).

Não há reparos a serem feitos quanto a juridi-
cidade.

Quanto à técnica legislativa, noto que o PL peca 
pela ausência do art. 1º que indique o objeto da lei e 
seu respectivo âmbito de aplicação, conforme determina 

a LC 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis..

No Mérito, como visto do relatório, o propósito 
do PL é o de estabelecer reciprocidade no prazo para 
o uso dos vistos concedidos nos termos do parágrafo 
único, do art. 20 do Estatuto do Estrangeiro. Para os 
países que não adotam exigência semelhante, o dis-
posto em questão deixa de ter aplicabilidade.

Como ressaltado na Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, a proposição refere–se a 
prazo para implementação de visto concedido, que 
não deve ser confundido com prazo de estadia do 
estrangeiro, e que a limitação recíproca a que o texto 
alterado se refere reside no tempo de uso do visto, 90 
dias prorrogáveis, nos termos do dispositivo.

Porém, como frisado na Comissão predecessora 
“não se pode deixar de reconhecer que ela representa 
um avanço no sentido de facilitar o trânsito das pes-
soas, observando-se os pressupostos nacionais de 
segurança exigidos”.

Para contribuir ainda mais com a evolução do 
texto legal, apresento emenda de redação para o dis-
positivo do art. 1º do projeto de lei renumerando-se 
os demais.

Por exposto, voto pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, 
reformulo meu voto aprovando o PL 3.261, de 2008, 
conforme o texto original do Senado Federal, com a 
seguinte emenda de redação.

EMENDA Nº – CCJ (Redação) 
(ao PL 3.281, de 2008)

Dê–se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.281, de 
2008, a seguinte redação, renumerando-se os de-
mais:

“Art. 1º Esta Lei altera o art. 20 da Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir 
a reciprocidade na concessão de prazos de 
permanência de estrangeiros no Brasil.

Art. 2º....................................................
 ............................................................ ”

Deputado Paes Landim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda (apresentada pelo Relator), do Projeto de Lei 
nº 3.281–A/2008, nos termos do Parecer, com comple-
mentação, do Relator, Deputado Paes Landim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61851 

Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-
nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Carlos Bezerra, 
Ciro Nogueira, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim 
Filho, Emiliano José, Felipe Maia, Fernando Coruja, 
Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Indio da 
Costa, Jefferson Campos, João Almeida, João Cam-
pos, João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, José 
Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Jutahy 
Junior, Magela, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Fi-
lho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Marcos Medrado, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo Cou-
tinho, Beto Albuquerque, Carlos Willian, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Eduardo Lopes, Hugo Leal, Mauro 
Lopes e Roberto Santiago. 

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.646–A, DE 2008 
(Do Sr. Vanderlei Macris)

Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, que institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações, para definir regras para 
a publicidade comercial nas emissoras de 
televisão; tendo parecer da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. RATINHO JUNIOR).

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; De-
fesa do Consumidor; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.646, de 2008, de autoria 
do Excelentíssimo Deputado Vanderlei Macris, pro-
põe que se proíba a exibição de letras de tamanho 
reduzido em comerciais de televisão. De acordo com 
o projeto, há a necessidade de incluir um dispositivo, 
no caso o Art. 124-A, no texto na Lei n° 4.117, de 27 
de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações. 

A proposição também estipula um prazo de ses-
senta dias, a contar da data de publicação da Lei, para 
que o Poder Executivo regulamente o novo diploma 
legal.

A proposição foi distribuída às comissões de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 
Defesa do Consumidor; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (art. 54 RICD), e está sujeita à apreciação 
conclusiva pelas comissões (art. 24, II RICD), em re-
gime de tramitação ordinária. 

Não foram apresentadas emendas ao projeto, 
nesta Comissão, no prazo regimental. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Toda e qualquer forma de publicidade tem de 
manter o objetivo primordial de fornecer informações 
de qualidade e utilidade, tendo em vista sua orienta-
ção básica de alcançar e convencer o maior número 
de consumidores.

O Projeto de Lei do Nobre Deputado Vanderlei 
Macris tem o intuito evidente de tornar mais transpa-
rente a publicidade veiculada na televisão, de modo a 
evitar possíveis armadilhas para o consumidor. 

Segundo o autor, “o que é bom a gente mostra, 
e o que é ruim a gente esconde”. Não resta dúvida de 
que muitas propagandas apresentam informações fun-
damentais em letras miúdas, induzindo o consumidor 
a adquirir um bem ou produto em condições ampla-
mente desfavoráveis quando comparadas ao que ele 
de fato vê nas imagens da televisão.

Os méritos da proposta são inegáveis e entende-
mos que seus objetivos devem ser amplificados, por 
isso apresentamos algumas ideias complementares e 
indispensáveis, em nosso entendimento, para que a 
veiculação de anúncios de comerciais nos meios que 
utilizem os recursos visuais seja, de fato, totalmente 
transparente, sem armadilhas ou subterfúgios. 

Nossa contribuição para a proposição original 
refere–se à necessidade de abranger também outras 
plataformas de comunicação social eletrônica, que 
exigem do consumidor a atenção visual, e que por 
isso devem fornecer informações precisas e sem ar-
dis ou evasivas. 

O novo texto, na forma do Substitutivo, trata de 
obrigar o fornecedor a esclarecer os interessados, por 
meio de telefone que receba ligações gratuitas e/ou 
um endereço virtual, pela rede mundial de computa-
dores, sobre as informações e dados relevantes em 
conformidade com o anúncio veiculado.

Em síntese, o que se propõe é a transparência 
total e a remoção das dificuldades de acesso às in-
formações sobre os anúncios veiculados nas diversas 
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plataformas de comunicação social quanto aos produ-
tos oferecidos ao consumidor em geral.

Portanto, nosso voto é pela APROVAÇÃO, no 
mérito, do Projeto de Lei nº 3.646, de 2008, do nobre 
deputado Vanderlei Macris, na forma do SUBSTITU-
TIVO anexo. 

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – Depu-
tado Ratinho Junior, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 3.646, DE 2008

Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agos-
to de 1962, que institui o Código Brasileiro 
de Telecomunicações, para definir regras 
para a publicidade comercial nas emisso-
ras de televisão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 4.117, de 27 de 

agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Te-
lecomunicações, para definir regras para a publicidade 
comercial nas emissoras de televisão.

Art. 2º Inclua–se o art. 124–A na Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, com a seguinte redação:

“Art. 124–A O fornecedor de bens e ser-
viços que se utilizar de publicidade transmitida 
por meio de qualquer plataforma de comunica-
ção social eletrônica se obriga a divulgar um 
prefixo telefônico que receba ligações gratuitas 
e/ou um endereço virtual, pela rede mundial 
de computadores, nos quais os interessados 
poderão obter informações sobre todos os da-
dos relevantes do objeto do anúncio.

§ 1° O fornecedor de bens e serviços 
que se utilizar de publicidade exibida através 
de jornais e revistas poderá, alternativamente 
divulgar um prefixo telefônico que receba liga-
ções gratuitas e/ou um endereço virtual pela 
rede mundial de computadores, nos quais os 
interessados poderão obter informações so-
bre todos os dados relevantes do objeto do 
anúncio, ou divulgar as informações no próprio 
corpo do anúncio, utilizando–se para tanto de 
letras e caracteres com equivalência ao que 
seria obtido com Fonte “Times News Roman”, 
tamanho 11, ou equivalente.

§ 2°O prefixo telefônico e o endereço vir-
tual na rede mundial de computadores deverão 
possibilitar o acesso imediato dos interessados 
às informações específicas a que se referem 
os parágrafos anteriores.

§ 3° Quando este se tratar de bem de 
consumo, deverá ainda o fornecedor dispo-

nibilizar material informativo nos respectivos 
pontos de venda. 

§ 4° Nos comerciais exibidos em televi-
são fica proibida a exibição de informações em 
letras de tamanho reduzido, inferior ao equi-
valente a tamanho 11 da Fonte “Times News 
Roman”, e em ritmo que torne impossível a 
leitura”. NR

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei em sessenta dias, contados da data de sua pu-
blicação.

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

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2009. – 
Deputado Ratinho Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião extraordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o Pro-
jeto de Lei nº 3.646/2008, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Ratinho Junior. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Gomes – Presidente, Luiza Erundina – 

Vice–Presidente, Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pin-
to, Bispo Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício 
Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Lin-
domar Garçon, Manoel Salviano, Paulo Bornhausen, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pimenta, Paulo Roberto 
Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto, 
Zequinha Marinho, Angela Amin, Ariosto Holanda, Col-
bert Martins, Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando 
Ferro, Jorginho Maluly, José Aníbal, Julio Semeghini, 
Márcio Marinho e Mendes Ribeiro Filho. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.931–C, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 601/2008 
AVISO Nº 695/2008 – C. Civil

Reconhece a responsabilidade do Es-
tado brasileiro pela destruição, no ano de 
1964, da sede da União Nacional dos Estu-
dantes – UNE, localizada no Município do 
Rio de Janeiro, e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela aprovação, com emen-
da (relator: DEP. REGINALDO LOPES); da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
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Serviço Público, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Educação e Cul-
tura e pela rejeição da emenda apresenta-
da na Comissão (relatora: DEP. MANUELA 
D’ÁVILA); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela compatibilidade e adequa-
ção financeira e orçamentária deste, e da 
emenda da Comissão de Educação e Cul-
tura (relator: DEP. VIGNATTI).

Despacho: Às Comissões de Educação e 
Cultura; 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 aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do Poder 
Executivo, propõe que o Estado brasileiro reconheça 
sua responsabilidade pela destruição da sede da União 
Nacional dos Estudantes – UNE, situada na Praia do 
Flamengo, nº 132 , no Município do Rio de Janeiro, no 
Estado do Rio de Janeiro e, em função desse reconhe-
cimento, indenize a entidade em questão.

O art. 3º cria comissão para estabelecer o valor 
e a forma da indenização, cujo valor máximo é fixado 
no art. 8º em seis vezes o valor de mercado do terreno 
da sede da UNE.

A proposição tramita em regime conclusivo. Sub-
metida inicialmente à Comissão de Educação e Cultura, 
a matéria foi aprovada na forma do Parecer do Relator, 
Deputado Reginaldo Lopes, que propôs, ao texto origi-
nal, a inclusão de dois novos representantes a compor 
a comissão voltada a estabelecer o valor e a forma de 
indenização destinada à construção da nova sede da 
UNE, indicados, respectivamente, pelos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Posteriormente, ao ser submetida à Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, a matéria, 
que recebeu uma emenda propondo que a reparação 
da indenização se dê “necessariamente pela edificação 
de imóvel no município do Rio de Janeiro”, foi aprovada 
na forma do Parecer do Relatora, Deputada Manuela 
D’ávila, que rejeitou a referida emenda e considerou 
aprovados os termos da emenda apresentada pela 
Comissão de Educação e Cultura.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com o art. 32, X, “h”, conjugado com 
art. 53, II, ambos do Regimento Interno desta Casa e 
conforme a Norma Interna desta Comissão aprovada 
em 29 de maio de 1996, que “Estabelece procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira”, cabe a esta Comissão, 
exclusivamente, realizar o exame de adequação orça-
mentária e financeira e verificar a compatibilidade com 
as leis do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias 
e orçamentária anual e outras normas financeiras.

Inicialmente cabe destacar que não se trata de 
despesa obrigatória continuada em razão da indeniza-
ção se dar em um único exercício financeiro, não inci-
dindo o preceituado no art. 17 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Lei nº 11.768, de 14.08.2008, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2009 (LDO/2009), prescreve em 
seu art. 120 que: 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas 
provisórias que importem ou autorizem di-
minuição 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 me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação.

No mesmo sentido, apresenta–se a Lei nº 12.017, 
de 12.08.2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2010 (LDO/2010), prescreve em seu art. 123 que: 

Art. 123. Os projetos de lei e medidas 
provisórias que importem ou autorizem di-
minuição da receita ou aumento de despesa 
da União no exercício de 2010 deverão estar 
acompanhados de estimativas desses efeitos, 
para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2010 a 2012, detalhando a me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação. (...)

§ 7º As disposições desta Lei aplicam–se 
inclusive aos projetos de lei e medidas provi-
sórias mencionados no caput deste artigo que 
se encontrem em tramitação no Congresso 
Nacional. 

Em resposta às exigências fixadas pelas LDOs, 
acima mencionadas, foi apresentada estimativa do 
impacto orçamentário e financeiro da medida propug-
nada pela proposição, em anexo, conforme avaliação 
do bem realizado pela Caixa Econômica Federal, Of. 
IT GIDUR/RJ nº 009/2008, de 23.01.2008, da Coor-



61854 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

denação de Engenharia, que concluiu pelo preço do 
terreno em valor médio de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais).

O Poder Executivo encaminhou, para fins de com-
pensação exigida pelos dispositivos das LDOs supra-
citadas, nos termos do art. 61 da Constituição, crédito 
adicional, por meio do Projeto de Lei nº 65/2009–CN 
(MSG Nº 0138/2009–CN e nº 0781/2009, na Origem), 
que abre ao Orçamento Fiscal da União de 2009, em 
favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor 
de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

O PLN 65/2009, em anexo, cria crédito especial na 
institucional/funcional–programática nº 30101 – Ministé-
rio da Justiça – 14.422.0698.00DA.0033 – “Pagamento 
de Indenização a União Nacional dos Estudantes – UNE 
pela destruição de sua sede no Município do Rio de 
Janeiro – No Estado do Rio de Janeiro”. O crédito tem 
consignada dotação de R$ 30.000.000,00, constante 
da esfera fiscal (1), outras despesas correntes (GnD 
3), despesa primária discricionária (RP 2) Modalida-
de de Aplicação direta (MA 90), não contrapartida (IU 
0) e fonte de financiamento proveniente do superávit 
financeiro (FTE 300), demonstrada a manutenção do 
equilíbrio fiscal na exposição de motivos.

Nesse sentido, o valor máximo a ser indenizado 
pelo bem destruído, nos termos do art. 8º do PL, al-
cança o montante de $30 milhões, como constante do 
PLN 65/2009, já mencionado.

No tocante à compatibilidade com o Plano Plu-
rianual 2008–11, (Lei nº 11.653, de 2008), deve–se 
observar não se trata de despesa plurianual como 
destacado na Exposição de motivos do crédito espe-
cial Projeto de Lei nº 65/2009–CN. 

Cabe destacar, por fim, que a ação “00DA – Pa-
gamento de Indenização à União Nacional dos Estu-
dantes – UNE pela destruição de sua sede no Muni-
cípio do Rio de Janeiro”, contemplada neste crédito, 
não implica alteração do Plano Plurianual 2008–2011, 
aprovado pela Lei n° 11.653, de 7 de abril de 2008, 
haja vista que a sua execução restringe-se ao exer-
cício de 2009.

No tocante à emenda aprovada pela Comissão 
de Educação e Cultura, não vemos óbice em termos 
de compatibilidade e adequação orçamentária e fi-
nanceira por restringir–se à composição da comissão 
que examinará previamente o tema e cujo acréscimo 
de custo, se existente, será absorvido pelos recursos 
já dotados para a ação contida na proposição.

Diante do exposto, somos pela COMPATIBILIDA-
DE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
do PL nº 3.931–B, de 2008, assim como da emenda 
aprovada pela Comissão de Educação e Cultura.

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado Vig-
natti, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária do Projeto de Lei nº 3.931-B/08 e da emenda 
da Comissão de Educação e Cultura, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Vignatti. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Vignatti, Presidente; Antonio Palocci e Félix Men-

donça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, 
Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Cameli, Guilherme 
Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Ju-
lio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo 
Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Cos-
ta, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, Bilac Pinto, 
Eduardo Cunha, João Magalhães, Leonardo Quintão 
e Zonta. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Depu-
tado Félix Mendonça, Presidente em Exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.283-A, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, 
de 14 de maio de 1996, incluindo o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial no pólo 
passivo da relação processual, quando o 
mesmo não for autor, na forma dos arts. 56 
e 173 da mesma lei; tendo parecer da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela rejeição (relator: 
DEP. GUILHERME CAMPOS).

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei apresentado, de autoria do ilus-
tre Deputado Carlos Bezerra, altera os artigos 57 e 
175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, de forma 
a incluir o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
– INPI no pólo passivo das ações de nulidade de con-
cessão de patentes, de registros de marca e de regis-
tros de desenho industrial, interpostas por terceiros 
interessados.

Como justificativa para a apresentação do Projeto 
de Lei, o digno autor sustenta a necessidade de defi-
nição legal da posição processual do INPI nas ações 
de nulidade de direitos de propriedade industrial que 
não forem propostas, de ofício, pelo INPI, inclusive 
nas ações em que aquela Autarquia concorde com a 
procedência do pedido inicialmente deduzido em Ju-
ízo pelo autor.

O comentado Projeto de Lei se encontra estru-
turado a partir de três premissas básicas e cumulati-
vas, a saber: 

I) “O INPI poderá abster-se de contestar 
o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor”,

II) “desde que isso se afigure útil ao in-
teresse público”,

III) “a juízo do respectivo representante 
legal ou dirigente”.

Ao preconizar que “o INPI poderá abster-se de 
contestar o pedido”, “ou atuar ao lado do autor”, o 
Projeto de Lei em comento admite duas situações in 
abstrato. 

A primeira, o INPI se posiciona ao lado do autor 
nas ações de nulidade de direitos de propriedade indus-
trial, o que, de fato, observo não representar qualquer 
inovação legal, pois essa já é a prática observada há 
décadas pela Autarquia, quando, nas ações de nuli-
dade desses direitos admite, em Juízo, que a razão e 
o direito se encontram ao lado do autor.

Já na segunda situação apurada, o INPI, apenas, 
se mantém inerte, pura e simplesmente, permitindo 
que transcorra in albis o prazo para a apresentação 
de manifestação à ação judicial, ainda que seja a hi-
pótese da razão e do direito não estarem ao lado do 
autor, mas, sim, totalmente aderidos ao réu, o que, 
com a devida vênia, não se afigura compatível com o 
sentido de justiça e com o princípio da legalidade dos 
atos administrativos.

Nesse ponto, não me parece haver concreta 
motivação, de fato ou de direito, que possa justificar 
a pura e simples abstenção do INPI de apresentar 
manifestação à ação judicial interposta em face de 
seu próprio ato, praticado no exercício da sua estrita 
competência legal.

Permitindo-me divergir do nobre Deputado, autor 
do Projeto de Lei sob apreciação, parece-me recomen-
dável, oportuno e conveniente que o INPI se pronuncie 
expressamente em Juízo, seja para demonstrar que 
a razão e o direito se encontram, de fato, ao lado do 
autor e, portanto, o direito de propriedade industrial 
outorgado pela Autarquia não merece, realmente, pre-
valecer, seja para evidenciar exatamente o contrário, 
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isto é, que a razão e o direito se acercam, induvidosa-
mente, ao lado do réu.

Essa, aliás, tem sido a prática da Autarquia ao 
longo do tempo, que se tem demonstrado plenamente 
harmônica e compatível com o sentido da justiça e o 
primado da legalidade da atividade administrativa.

Em um segundo plano, o Projeto de Lei estabelece 
que “o INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou 
poderá atuar ao lado do autor, DESDE QUE ISSO SE 
AFIGURE ÚTIL AO INTERESSE PÚBLICO”.

Deveras, cuida-se, aqui, de pressuposto especial 
que vincula e condiciona, inequivocamente, a anuên-
cia do INPI ao pedido de terceiro deduzido em Juízo 
à existência de um interesse público específico, o que, 
evidentemente, se afigura dispensável, pois a correta 
aplicação da Lei, por si só, já configura questão de in-
teresse público, mesmo na hipótese de se estar frente 
à controvérsia judicial que tenha por alvo a nulidade 
da concessão de direito sobre marca, de natureza 
eminentemente privada, por não ser admissível que 
um registro de marca concedido em desacordo com 
as prescrições da Lei da Propriedade Industrial possa, 
mereça e deva prosperar.

Por fim, propõe o Projeto de Lei em apreço que 
“o INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou po-
derá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure 
útil ao interesse público, A JUÍZO DO RESPECTIVO 
REPRESENTANTE LEGAL OU DIRIGENTE”.

A par das imagináveis formalidades e solenidades 
imputáveis ao representante legal do INPI, no caso, ao 
seu Presidente, para sua manifestação, formal e mo-
tivada, para o ingresso, ou não, da Autarquia na ação 
judicial, tal prática também não se afigura necessária 
e mesmo desejável, podendo, inclusive, implicar pre-
juízo à eficiência e à eficácia das ações administrati-
vas da Autarquia.

O que ocorre, no cotidiano da representação ju-
dicial do INPI pela sua Procuradoria, é que, citado o 
Instituto dos termos da ação, e depois de formado o 
competente processo administrativo correspondente 
aos autos forenses, é o processo encaminhado à Dire-
toria interessada (in casu, às Diretorias de Patentes, de 
Marcas ou de Contratos Transferência de Tecnologia e 
Outros Registros), com vistas a se colher os subsídios 
necessários à instrução da resposta a ser oferecida 
pelo INPI em Juízo.

É no âmbito das Diretorias das áreas finalísti-
cas do INPI que se produz a manifestação, de caráter 
técnico-jurídico, concluindo, ao fim, pela sustentação, 
em Juízo, do ato praticado no âmbito administrativo, 
ou, ao contrário, da propriedade da desconstituição 
desse ato administrativo.

Essa é a manifestação que é encaminhada à Pro-
curadoria Federal na Autarquia, com vistas à elabora-
ção da pertinente peça processual, seja a contestação 
da ação, seja a manifestação da concordância do INPI 
com o pedido do autor, que provem, naturalmente, da-
quelas Diretorias finalísticas, subscrita pela autoridade 
administrativa competente para se pronunciar sobre 
o mérito da questão e cujo opinamento se exige para 
chancelar a posição do INPI que será levada à apre-
ciação do Poder Judiciário.

Exigir-se, ainda, a chancela do Presidente da 
Autarquia a cada vez que o INPI entenda pela proce-
dência da ação parece-me providência que se afigura 
prescindível e, mesmo, exagerada, tendo em conta a já 
existente manifestação exarada pelas Diretorias fina-
lísticas do INPI, onde se produz o competente parecer 
de caráter técnico-jurídico, que irá balizar a posição a 
ser sustentada pela Autarquia em Juízo.

De fato, o que se tem, na prática, ao menos já 
há muitas décadas, é a praxe do INPI de, em ações 
de nulidade de concessão de patente ou de registro 
de marca ou de desenho industrial, ao reconhecer que 
a concessão da patente, do registro da marca ou do 
desenho industrial foi, por qualquer razão – muitas das 
vezes, por sinal, por fatores absolutamente inimputá-
veis à Autarquia -, concedido em desacordo com as 
normas que regulam o direito de propriedade indus-
trial, enfeixadas, fundamentalmente, na LPI de 1996, 
posicionar-se, em sobreditas ações, ao lado do autor 
da ação judicial, pugnando, também, pela procedência 
do pedido deduzido em sede judicial.

Prática, por sinal, expressamente objeto de louvor 
na esfera do Poder Judiciário, manifestada inúmeras 
vezes tanto em primeira quanto em superiores instân-
cias de decisão.

Por último, mas não menos importante, observo, 
nesta oportunidade, que, no gênero de ação judicial 
de que se trata in specie, ações de nulidade de con-
cessão patente, de registro de marca ou de registro 
de desenho industrial, não há, como se evidencia, no 
que concerne ao INPI, quaisquer implicações de na-
tureza patrimonial, pois o que se postula em Juízo é 
a desconstituição de um direito concedido ao particu-
lar, este, sim, detentor do patrimônio consubstanciado 
no direito de propriedade industrial sobre a patente, a 
marca ou o desenho industrial, sobre o qual reside a 
controvérsia sob apreciação do Poder Judiciário.

O INPI, como prescrevem os arts. 57 e 175 da LPI, 
a quem originária e reservadamente compete, por lei, 
o exame e a concessão, ou denegação, de direitos de 
propriedade industrial, intervém, obrigatoriamente, nas 
ações judiciais que envolvem seus atos, com a liberda-
de, de longa data admitida, e, repita-se, merecedora de 
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encômios do próprio Poder Judiciário, posicionando-se 
tanto ao lado do réu, detentor do direito questionado, 
quanto, se reconhecida pelo INPI a injuridicidade da 
outorga do direito, ao lado do autor da ação, por isso 
que o que se impõe à Autarquia é o zelo pela efetiva 
legalidade dos atos por ela praticados, sem a neces-
sidade de se persistir – até, quando menos não seja, 
pela inexistência de reflexos de natureza patrimonial 
para o INPI – na defesa intransigente de ato praticado 
com inobservância dos comandos legais.

Em face do exposto, parece-me desnecessária 
e mesmo não recomendável a alteração legislativa 
proposta, razão pela qual, com o respeito merecido, 
opino pela rejeição do Projeto de Lei epigrafado, a fim 
de que seja mantido o texto legal vigente.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009. – Depu-
tado Guilherme Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 4.283/2008, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Guilherme 
Campos. O Deputado Miguel Corrêa apresentou voto 
em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e Fer-

nando de Fabinho – Vice-Presidentes, Albano Franco, 
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Juran-
dil Juarez, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade, Carlos Eduardo Cadoca, Fernando Coelho 
Filho, Guilherme Campos e Silas Brasileiro. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

VOTO EM SEPARADO 
(Do Sr. Miguel Corrêa) 

I – Relatório

O Projeto de Lei em destaque pretende preen-
cher a suposta lacuna existente nos casos nos quais o 
INPI entende cabível o pedido de nulidade e, por isso, 
resolve modificar sua posição processual, migrando do 
pólo passivo para o pólo ativo da demanda.

O projeto autoriza o INPI a abster-se de contestar 
o pedido de declaração de nulidade ou atuar ao lado 
do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 
público, a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente.

Nesta Comissão, a proposição foi relatada pelo 
nobre Deputado Guilherme Campos, que exarou voto 
favorável. O projeto será ainda examinado pela Co-

missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos 
termos do art. 54 do RICD.

II – Voto

Entendemos as preocupações que levaram o 
nobre deputado Carlos Bezerra a tomar tal iniciativa 
legislativa e respeitamos a argumentação do nobre 
relator, deputado Guilherme Campos. Acreditamos, 
no entanto, que a alteração proposta pelo PL é desne-
cessária, uma vez que a redação atual do dispositivo, 
aliada ao refinamento elaborado pela jurisprudência 
para este tipo de intervenção, já são suficientes para 
a intervenção do INPI, uma vez que o próprio artigo 
56 já prevê a possibilidade do INPI atuar como autor 
em ações de nulidade, a saber:

“Art. 56. A ação de nulidade poderá ser 
proposta a qualquer tempo da vigência da pa-
tente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com 
legitimo interesse.

§ 1 ° A nulidade da patente poderá ser 
argüida, a qualquer tempo, como matéria de 
defesa.

§2° O juiz poderá, preventiva ou inciden-
talmente, determinar a suspensão dos efeitos 
da patente, atendidos os requisitos processu-
ais próprios. [grifo nosso].”

Como já foi amplamente aceito pela jurisprudên-
cia, o INPI, ao intervir em um processo de nulidade 
de uma marca ou patente, o faz simplesmente com o 
interesse na manutenção da legalidade, defendendo 
a patente (ou marca) concedida de modo idôneo ou 
apontando os vícios da patente (ou marca) concedi-
da de modo ilícito, ratificando o pedido de nulidade. 
Nesta assunção de posicionamento, sob a exclusiva 
perspectiva da defesa da legalidade, o INPI tem toda 
a liberdade para atuar em auxílio ao pólo ativo ou ao 
pólo passivo da ação.

Desta forma, não vislumbramos a necessidade, 
apontada na Justificação da Proposta, de esclarecer 
a natureza da atuação do INPI nestas ações, uma vez 
que a Lei n°. 9.279, de 1996, aliada à construção ju-
risprudencial erigida sobre os artigos 57 e 175, já per-
mitem ao INPI ampla margem de atuação em prol da 
legalidade e do interesse público em sua intervenção 
em ações de nulidade de marcas e patentes.

A redação da Proposta foi inspirada no artigo 
6°, § 3°, da Lei n°. 4.717, de 1965, que regula a ação 
popular.

A ação popular visa à anulação de atos lesivos 
“ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural”. A lei que a regula-



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61859 

menta prevê, em seu art. 6°, que a Administração Pú-
blica poderá abster-se de contestar o pedido ou atuar 
ao lado do autor, a juízo do respectivo representante 
legal ou dirigente, nos seguintes termos:

“Art. 6° A ação será proposta contra as pessoas 
públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 
1°, contra as autoridades, funcionários ou administra-
dores que houverem autorizado, aprovado, ratificado 
ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, 
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os bene-
ficiários diretos do mesmo.

§ 1° Se não houver beneficio direto do ato lesivo, 
ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação 
será proposta somente contra as outras pessoas indi-
cadas neste artigo.

§ 2° No caso de que trata o inciso II, item “b”, do 
art. 4°, quando o valor real do bem for inferior ao da 
avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas 
públicas ou privadas e entidades referidas no art. 1°, 
apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os 
beneficiários da mesma.

§ 3° A pessoa jurídica de direito público ou de 
direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, 
poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá 
atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil 
ao interesse público, a juízo do respectivo represen-
tante legal ou dirigente.

§ 4° O Ministério público acompanhará a ação, 
cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover 
a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidi-
rem, sendo- lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir 
a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.

§ 5° É facultado a qualquer cidadão habilitar-
se como litisconsorte ou assistente do autor da ação 
popular.”

Tal mecanismo pode ser utilizado em casos nos 
quais o ente da Administração, que a princípio integra 
o pólo passivo do processo, reconhece a natureza le-
siva do ato e, por isto, posiciona-se de modo favorá-
vel ao pedido, migrando para o pólo ativo da ação ou 
abstendo-se de contestá-la, deixando o ônus da defesa 
para os demais réus.

No entanto, tal mecanismo não se coaduna com 
as peculiaridades da propriedade industrial, haja vista 
a alta complexidade técnica das matérias envolvidas e 
os relevantes interesses públicos afetados pelas deci-
sões relativas ás marcas e patentes.

Vale lembrar, a título de exemplo, das dificuldades 
do SUS em manter seus programas de distribuição gra-
tuita de medicamentos. Muitas vezes, o fornecimento 
de um remédio protegido por patente fica comprome-
tido pelas dificuldades de negociação entre a Adminis-
tração Pública e o fornecedor do produto, que possui 

a exclusividade da exploração comercial do mesmo. 
Quando uma patente desta importância é concedida 
de modo irregular, o interesse público em sua anulação 
torna imprescindível a participação efetiva do INPI, ra-
tificando e complementando as razões oferecidas pelo 
autor para a alegação de nulidade.

Sob esta perspectiva, a possibilidade de o INPI 
abster-se de contestar o pedido seria danosa ao inte-
resse público, uma vez que a opinião do Instituto não 
pode ser omitida nestes casos nos quais a questão da 
nulidade da marca ou patente influencia diretamente a 
consecução de políticas públicas de alta relevância.

Conclui-se, portanto, que a possibilidade do Insti-
tuto abster-se de contestar o pedido não está adequa-
da ao interesse público visado nas ações de nulidade 
de patentes, uma vez, que a complexidade técnica 
da matéria e o interesse público envolvido exigem um 
posicionamento ostensivo INPI nos casos nos quais 
o mesmo intervenha.

Em vista do exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº. 4.283, de 2008. 

Sala da Comissão, 7 de julho de 2009. –  Depu-
tado Miguel Corrêa.

 
PROJETO DE LEI Nº 4.576-A, DE 2009 

(Do Sr. Felipe Bornier)

Dispõe sobre opção de pagamento an-
tecipado de pedágio; tendo parecer da Co-
missão de Viação e Transportes, pela rejei-
ção (relator: DEP. CHICO DA PRINCESA).

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 Parecer Vencedor

I – Relatório

Com todo o respeito que merece a iniciativa des-
te Projeto de Lei, do Deputado Felipe Bornier, existem 
aspectos de ordem geral e de ordem prática, alguns 
mencionados no Voto do Sr. Relator, Deputado Giovanni 
Queiroz, que merecem ser aprofundados.

Na Comissão de Viação e Transportes o eminen-
te Deputado Giovanni Queiroz apresentou relatório 
opinando pela aprovação do PL 4.576, de 2009. Na 
reunião deste órgão técnico, a citada proposta legis-
lativa foi rejeitada.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

De ordem geral seria a avaliar a conveniência de 
se instituir em lei detalhes de procedimentos opera-
cionais envolvidos com a cobrança de pedágio, atual-
mente quase totalmente a cargo da iniciativa privada, 
especialmente tomando-se em conta a evolução tecno-
lógica mencionada no Voto de Eminente Relator. Nos 
casos das rodovias operadas por concessionárias de 
serviço público, essas normas operacionais, se real-
mente houvesse o convencimento de que são neces-
sárias, deveriam ficar a cargo da respectiva Agência 
Reguladora, que teria mais agilidade para fazer essa 
regulamentação e atualizá-la na medida da evolução 
tecnológica dos meios de cobrança de pedágio.

Nos aspectos práticos, deve ser lembrada a ex-
periência de cobrança de pedágio mediante a emissão 
de bilhetes de pedágio (tickets), comprados anteci-
padamente pelos usuários. A DERSA, operadora de 
rodovias pedagiadas do Estado de São Paulo, emitia 
documentos desta natureza e concessionárias federais 
também tomaram iniciativa similares, nos primeiros 
anos do programa de concessões federais.

Nos dois casos, a emissão desses tickets foi de-
sativada, não somente pela complexidade operacional 
de sua distribuição, mas principalmente pela sua vul-
nerabilidade à falsificação, ainda que nas tentativas 
finais de mantê-los, tenha se apelado a modernos re-
cursos de criptografia, que, no entanto, se mostraram 
insuficientes para prevenir fraudes.

Ademais, a implantação de sistemas de pedágio 
eletrônico, primeiro no Estado do Rio de Janeiro, na 
Ponte Rio-Niterói, depois no Estado de São Paulo e, 
atualmente, já em utilização nos Estados do Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, 
tornou anacrônica a emissão de bilhetes. Note-se que 
esses sistemas permitem aos usuários a passagem 
pelas praças de pedágio sem parar, com o pagamento 
posterior das tarifas.

Deste modo, entendo que o melhor para os usu-
ários e para as concessionárias seria incentivar as 
Agências Reguladoras a tomar as medidas regula-
tórias necessárias para a expansão, ainda maior, de 
sistemas de pedágio eletrônico, seguindo a evolução 
tecnológica que vem ocorrendo, com a garantia de in-
teroperabilidade entre todos os operadores de rodovias 
pedagiadas, para o que não haveria necessidade de 
impor parâmetros legais.

Assim, louvando os propósitos do Deputado Fe-
lipe Bornier, e fundamentado em pontos expostos no 
Voto do Eminente Relator, voto pela rejeição deste 
Projeto de Lei. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – Depu-
tado Chico da Princesa, Relator do Vencedor.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.576/2009, nos termos do pare-
cer vencedor do relator, Deputado Chico da Princesa. 
O parecer do Deputado Giovanni Queiroz passou a 
constituir voto em separado.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes e Hugo 

Leal – Vice-Presidentes, Airton Roveda, Beto Albuquer-
que, Carlos Alberto Leréia, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Edio Lopes, Giovanni Queiroz, Lázaro Bo-
telho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, 
Marinha Raupp, Pedro Fernandes, Professor Victorio 
Galli, Roberto Britto, Silas Brasileiro, Vanderlei Macris, 
Arolde de Oliveira, Fernando Chucre, Geraldo Thadeu, 
Lael Varella, Marcelo Teixeira, Nelson Bornier, Pedro 
Chaves, Perpétua Almeida e Rita Camata.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

 
VOTO EM SEPARADO  

DO DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ

 
I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei n.º 4.576, 
de 2009, proposto pelo Deputado Felipe Bornier. A 
finalidade da proposição é garantir ao consumidor a 
opção de adquirir antecipadamente bilhetes de pe-
dágio, nas próprias praças de cobrança. De acordo 
com o projeto, onde quer que se cobre pedágio, tal 
opção deve ser oferecida ao consumidor. A iniciativa 
também dispõe que nas seções rodoviárias em que 
se proceda a cobrança de pedágio sejam colocados 
meios automatizados de cobrança ou caixas prefe-
renciais à disposição do consumidor que já disponha 
dos bilhetes. Diz ainda a proposta que a proporção 
entre os meios ordinários de cobrança e os meios 
dedicados aos que já possuem o bilhete de pedágio 
seja definida pela autoridade administrativa que, di-
retamente ou mediante delegação, explora a rodovia. 
A validade do bilhete adquirido antecipadamente, 
por derradeiro, é fixada até o dia anterior àquele em 
que passar a viger novo valor tarifário, permitida a 
complementação do valor para uso do bilhete com 
validade expirada.

Segundo o autor, o projeto contribui para a solu-
ção do problema dos engarrafamentos que se formam 
nas imediações das praças de pedágio, por conta da 
cobrança manual de cada um dos usuários.

A iniciativa não recebeu emendas.
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II – Voto 

O projeto tem o mérito de atacar problema para 
o qual o mercado não tem conseguido dar soluções 
satisfatórias, a curto prazo. É verdade que os conges-
tionamentos que ainda hoje se formam nas imedia-
ções das praças de pedágio tendem, no médio e longo 
prazos, a desaparecer, ou diminuir enormemente, em 
virtude da automação da cobrança de pedágio, por 
meio eletrônico. Não se trata apenas de tendência, 
mas de movimento que está em curso em diversos 
países, inclusive no Brasil. Os maiores esforços pela 
disseminação da cobrança automatizada se dirigem 
à utilização dos tags, espécie de etiqueta eletrônica 
que faz a transmissão de dados entre o veículo e os 
sensores que efetuam a cobrança, instalados nas pra-
ças de pedágio. Somente com a ampla adoção desse 
sistema – o que não acontecerá no curto prazo, repito 
-, poder-se-á garantir que o trânsito flua com normali-
dade mesmo nos trechos rodoviários nos quais esteja 
instalada praça de cobrança de pedágio. Embora ou-
tros sistemas automatizados ou semi-automatizados 
também possam contribuir para uma passagem mais 
expedita pelas praças de cobrança – caso dos que se 
valem de cartões pré-pagos, de cartões bancários ou 
de bilhetes adquiridos antecipadamente -, é fato que 
apenas o sistema de cobrança instantânea, baseado 
em tecnologia como a dos tags, é capaz de tornar 
desnecessária a redução da velocidade veicular para 
a efetivação do pagamento, verdadeira causa dos con-
gestionamentos observados nas praças de pedágio.

É bom notar, a respeito do que se disse acima, 
que as empresas concessionárias de rodovias têm mui-
to interesse na introdução de sistemas automatizados 
de cobrança, em que pese o custo de implantação de-
les. Com a cobrança automatizada, é possível reduzir 
despesas de longo prazo com pagamento de pessoal 
e com coleta do dinheiro arrecadado, assim como di-
minuir os prejuízos decorrentes de assaltos aos caixas; 
é possível, além disso, melhorar a fluidez do trânsito e, 
com isso, diminuir o fenômeno conhecido como fuga 
de tráfego, que tem entre suas motivações a existên-
cia de congestionamento nas estradas (nem é preciso 
acentuar que mais veículos circulando representa mais 
ingresso de recursos para a concessionária).

A despeito de todos os benefícios que a utilização 
da cobrança automatizada pode proporcionar, tanto 
para a concessionária como para o usuário, vale dizer 
que a aplicação de uma nova tecnologia a um setor no 
qual já vigoram certos padrões tecnológicos, hábitos, 
estruturas legais e contratos não é, definitivamente, 
tarefa simples. Natural, portanto, que o processo de 
incorporação de tecnologia pelo mercado seja relativa-
mente lento em algumas áreas – o que acaba geran-

do pressões sobre o Parlamento, para que este, por 
meio de lei, dê ao menos uma solução paliativa para 
o incômodo social. Essa, assim me parece, é a meta 
da presente iniciativa. Por meio dela, nem se deixa o 
consumidor desamparado, esperando a incorporação 
de novo padrão tecnológico que o beneficie, nem se 
obriga todo empreendedor a seguir, imediatamente, as 
experiências mais avançadas do setor em que atua.

Voto, assim, pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 4.576, de 2009.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2009. – Depu-
tado Giovanni Queiroz.

PROJETO DE LEI Nº 4.585-A, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Dispõe sobre a posse e a comercializa-
ção de gás pimenta e similares e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela rejeição (relator: DEP. ED-
SON EZEQUIEL).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Segurança Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado; e Constituição E Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.585/09, de autoria do nobre 
Deputado Carlos Bezerra, especifica, em seu art. 1º, 
que a fabricação, a importação, a comercialização, o 
armazenamento, o tráfego, a posse e o manuseio de 
gás pimenta e similares ficam regulados pelo Decreto 
nº 3.685, de 2000, Regulamento para a Fiscalização 
de Produtos Controlados (R-105). Em seguida, o art. 2º 
preconiza que as embalagens contendo mais de 100 
mililitros de gás pimenta ou similar serão classificadas 
como de uso restrito às Forças Armadas, aos órgãos 
de segurança pública, às guardas municipais, a outros 
órgãos encarregados da segurança de instituições do 
Estado e de autoridades governamentais e aos agentes 
e guardas prisionais. O parágrafo único deste artigo 
autoriza a aquisição e porte de embalagens contendo 
até 100 mililitros de gás pimenta e similar por maiores 
de 18 anos, mediante autorização das Secretarias de 
Segurança Pública de onde tenham domicílio, depen-
dendo da comprovação da efetiva necessidade, da 
idoneidade, da ocupação lícita e da residência certa 
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do adquirente. Por sua vez, o art. 3º obriga a empresa 
que comercializar gás pimenta ou similar a comunicar 
a venda à Secretaria de Segurança Pública e a manter 
banco de dados cadastrais dos adquirentes. Por fim, o 
art. 4º determina que o uso indevido e os excessos no 
uso do gás pimenta ou similar sujeitarão os responsá-
veis às penas associadas, conforme o resultado, aos 
crimes contra a pessoa tipificados no Código Penal. 

Em sua justificação, o ilustre Autor argumenta 
que é cada vez mais frequente em nosso país o uso do 
gás pimenta como arma defensiva não letal. Todavia, 
em suas palavras, seu emprego indiscriminado pode 
causar efeitos deletérios à saúde, tornando necessá-
ria a regulação do uso e das atividades relacionadas a 
essa substância. O eminente Parlamentar lembra que, 
em geral, o gás pimenta é utilizado em todo o mundo 
pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança 
pública no controle de distúrbios civis e na defesa 
pessoal, mas que nem todos os países admitem seu 
uso pelo cidadão comum. Assim, defende que o Brasil 
adote uma posição intermediária, em que se permitiria 
seu emprego pelo cidadão comum em ações típicas 
de defesa pessoal, mas com sua disseminação con-
trolada pelas autoridades. 

O Projeto de Lei nº 4.585/09 foi distribuído em 
09/02/09, pela ordem, às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de 
tramitação ordinária. Encaminhada a matéria a este 
Colegiado em 11/02/09, recebemos, em 01/04/09, a 
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 16/04/09. 

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às 
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do 
Regimento Interno desta Casa. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Compartilhamos com o nobre Autor sua preocu-
pação com os reflexos da violência que parece ter se 
generalizado em nossa sociedade. A par dos aspectos 
humanos e sociais envolvidos, tem-se aí um dos ele-
mentos que mais negativamente afetam as perspectivas 
de crescimento econômico de nosso País. 

A complexidade da questão da segurança pú-
blica desafia a capacidade das autoridades e desa-
conselha a adoção de soluções simplistas. Não basta 
centrar esforços apenas sobre determinados pontos: 
é necessário um enfoque amplo, capaz de abranger 

todos os múltiplos elementos que exercem influência 
sobre as decisões de indivíduos no sentido de afrontar 
a honra, a integridade física e o patrimônio material de 
pessoas ordeiras e honestas. 

Infelizmente, porém, não é raro que se advoguem 
medidas pontuais sem atentar para o leque de possíveis 
conseqüências. Em particular, propostas que visem a 
dotar os cidadãos de instrumentos de defesa pessoal 
são das mais lembradas. Muito raramente, no entanto, 
são tais iniciativas acompanhadas da indispensável 
reflexão sobre o impacto que o aumento do contingen-
te armado em nossas ruas e cidades poderia causar 
sobre os níveis agregados de insegurança. 

A proposta em exame resvala por essa trajetória, 
na medida em que propugna a liberação, ainda que 
supervisionada, de substâncias químicas agressivas, 
embora não letais, para fins de defesa pessoal. Obser-
ve-se, porém, que a possível ausência de letalidade do 
gás pimenta não significa que se possam desconside-
rar as conseqüências nefastas de seu uso descuidado, 
por inexperiência ou má-fé, de seu portador. Assim, 
há que se considerar, para a análise criteriosa da pro-
posição em apreço, os riscos à integridade física dos 
usuários do gás pimenta e de terceiros, caso seu uso 
pelo cidadão comum seja permitido, em razão da falta 
de preparo para a correta manipulação do referido gás. 
Com efeito, corre-se o risco de o cidadão, de posse do 
gás pimenta, seja compelido a reagir a assaltos, sem 
treinamento para tanto, podendo resultar no aumento 
da violência nestas situações e de sua gravidade. O 
simples fato de tal finalidade não receber aceitação 
ampla no mundo, como reconhece o próprio Autor na 
justificação do projeto, já é sinal inequívoco de que há 
razões ponderáveis para que a disseminação desses 
produtos revista-se da maior cautela possível. 

Não por acaso, a legislação vigente no País clas-
sifica o gás pimenta como de uso controlado restrito, 
sendo tido como armamento químico ou munição quí-
mica de guerra do grupo GQ, cabendo-lhe um controle 
pelo Exército Brasileiro no nível de intensidade mais 
elevado. Desta forma, cremos ser recomendável uma 
análise mais criteriosa dos possíveis reflexos dessa 
medida. Eventualmente, poder-se-á concluir pelo en-
quadramento do gás pimenta como produto controla-
do, mas de uso permitido, como intentado pelo ilustre 
Autor. Caso isso aconteça, faz-se necessário também 
examinar os custos que serão impostos as empresas 
vendedoras para implantação e gerenciamento de 
bancos de dados com informações cadastrais dos 
adquirentes, de forma a avaliar a viabilidade econô-
mica da medida. Por fim, trata-se, adicionalmente, de 
analisar a capacidade de controle e fiscalização dos 
órgãos estaduais sobre a posse e a comercialização 
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do gás pimenta, a fim de não tornar a medida inócua 
e o diploma legal, desnecessário. 

Pedimos licença, porém, para que neste momento 
exerçamos uma saudável aversão ao risco e esperemos 
pelos resultados de um necessário debate sobre a ques-
tão, antes de exararmos uma norma legal com tantas in-
certezas e tão importante repercussão sobre a vida em 
sociedade e, portanto, sobre a vida econômica do País. 

Por todos estes motivos, votamos pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 4.585, de 2009, inobstante os 
meritórios propósitos de seu ilustre Autor. 

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – 
Deputado Edson Ezequiel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 4.585/2009, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Edson Ezequiel. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e Fer-

nando de Fabinho – Vice-Presidentes, Albano Franco, 
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Ju-
randil Juarez, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lu-
cas, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling, 
Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Carlos Eduardo 
Cadoca, Fernando Coelho Filho e Silas Brasileiro. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.918-B, DE 2009 
(Do Sr. Milton Monti)

Denomina “Deputado Clodovil Hernan-
des” o trecho das marginais e o contorno 
rodoviário entre os Km 44,1 e o Km 53,6 da 
BR-101 no município de Ubatuba – SP pre-
visto no Plano Nacional de Viação – PNV; 
tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
LÚCIO VALE); e da Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação (relator: DEP. RO-
BERTO ALVES).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.918, de 2009, de autoria 
do ilustre Deputado Milton Monti, visa dar a denomi-

nação de “Deputado Clodovil Hernandes” ao trecho 
das marginais e ao contorno rodoviário entre os qui-
lômetros 44,1 e 53,6 da rodovia BR-101, no município 
de Ubatuba, Estado de São Paulo, previsto no Plano 
Nacional de Viação – PNV. 

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, inciso II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

O PL foi aprovado, por unanimidade, pela Comis-
são de Viação e Transportes, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Lúcio Vale, que ratificou sua ade-
quação à Lei nº 5.917, de 1973, que aprova o PNV. 

Nesta Comissão, onde não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental, cumpre-nos examinar o 
Projeto sob a ótica do mérito educacional e cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Dono de talento ímpar, Clodovil Hernandes co-
meçou sua carreira de estilista muito jovem, aos de-
zesseis anos de idade, quando começou a desenhar 
modelos para algumas lojas de São Paulo. 

Seu traço requintado e luxuoso logo conquistou 
o reconhecimento das brasileiras das mais variadas 
origens sociais, tornando-se um dos pilares da alta 
costura no Brasil a partir de 1960. A fama levou-o à 
televisão, onde se firmou como apresentador de pro-
gramas femininos e de variedades, tendo passado por 
quase todas as emissoras do país. 

Em 2006, ingressou na política como o terceiro 
candidato a deputado federal mais votado no país, 
atingindo a expressiva marca de 493.951 votos. Nesta 
Casa, foi membro titular desta Comissão de Educação 
e Cultura e das Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e de Direitos Humanos e Mino-
rias. Parlamentar atuante, teve uma intensa atividade 
legislativa que conta mais de cinqüenta proposições 
de sua autoria e vários discursos proferidos durante 
seu breve mandato. 

Reafirmando a argumentação do nobre autor do 
Projeto em tela, Deputado Milton Monti, concluímos ser 
justa e oportuna a homenagem a este Parlamentar que 
sempre defendeu as causas sociais.

Em relação aos termos da iniciativa, detectamos 
eventuais falhas de redação no texto ora apreciado, 
que deverão ser sanadas quando de sua apreciação 
pela douta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.918, de 2009, que denomina “De-
putado Clodovil Hernandes” o trecho das marginais e 
ao contorno rodoviário entre os quilômetros 44,1 e 53,6 
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da BR-101, no município de Ubatuba, Estado de São 
Paulo, previsto no Plano Nacional de Viação – PNV. 

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Roberto Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 4.918-A/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Roberto Alves. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.923-B, DE 2009 
(Do Sr. Eduardo Sciarra)

Denomina Rodovia Adão Gasparovic 
o trecho da BR-163 referente ao Contorno 
Oeste da cidade de Cascavel, no Estado do 
Paraná; tendo pareceres: da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação (re-
lator: DEP. LÁZARO BOTELHO); e da Co-
missão de Educação e Cultura, pela apro-
vação, com emendas (relator: DEP. WILSON 
PICLER).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe objetiva denominar 
o trecho da BR-163 referente ao Contorno Oeste da 
cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, de “Rodo-
via Adão Gasparovic”.

Nos termos regimentais (art. 24, inciso II), a pre-
sente proposição legislativa foi distribuída às Comis-
sões de Viação e Transportes; Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Na Comissão de Viação e Transportes, recebeu 
parecer favorável, nos termos do relatório apresentado 
pela Deputado Lázaro Botelho.

Cabe, agora, a esta Comissão, a elaboração de 
parecer técnico, onde nos manifestaremos acerca do 
mérito de homenagem cívica, em conformidade com o 
art. 32, inciso IX, alínea “f” do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa. No prazo regimental, não foram ofe-
recidas emendas à presente proposição.

 
II – Voto do Relator

A denominação de ruas, praças, rodovias e ou-
tros logradouros públicos com nomes de pessoas já 
falecidas tem sido uma característica das sociedades 
modernas que, com isso, objetivam prestar uma home-
nagem cívica a pessoas que, em vida, se dedicaram 
ao bem-estar e ao desenvolvimento socioeconômico 
da comunidade na qual estavam inseridas.

É esse, pois, o objetivo do presente projeto de lei 
que pretende prestar uma justa e oportuna homena-
gem ao Sr. Adão Francisco Schwab Gasparovic que, 
em vida, se dedicou ao importante projeto de minimizar 
os problemas do trânsito na cidade de Cascavel-PR, 
ao propor a construção de um contorno rodoviário que 
permitisse o tráfego de carros, ônibus e caminhões que 
estivessem apenas de passagem, sem necessidade 
de adentrar na cidade. Mesmo sendo gaúcho, Adão 
Gasparovic mudou-se para Cascavel ainda jovem e 
participou de várias atividades comunitárias na cidade, 
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico 
de Cascavel e toda região do oeste do Paraná.

Vale ressaltar que o projeto de lei em pauta está 
em conformidade com o dispositivo legal vigente que 
determina que as vias e estações terminais do Pla-
no Nacional de Viação (PNV) podem ser designadas 
por nomes de pessoas já falecidas (art. 2º da Lei nº 
6.682, de 1979).

Após tramitar na Comissão de Viação e Trans-
portes dessa Casa, o próprio autor da matéria, em 
ofício dirigido a essa relatoria, constatou que já existe 
a Lei nº 6.252, de 1975, que denominou, em toda sua 
extensão, a BR- 163 de “Rodovia Senador Filinto Mül-
ler”. Nesse sentido, propomos uma solução, através do 
oferecimento de uma emenda que denomine Rodovia 
Adão Gasparovic o trecho da BR- 163- entroncamento 
da BR- 277 ao entroncamento da BR- 467- no Contorno 
Oeste da Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná.

Face ao exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do PL nº 4.923, de 2009, com as emendas em 
anexo. 

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Wilson Picler, Relator.
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EMENDA No 1

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º O trecho da rodovia BR- 163- en-
troncamento da BR- 277 ao entroncamento 
da BR- 467- no Contorno Oeste da Cidade de 
Cascavel, no Estado do Paraná, passa a ser 
denominado de Rodovia Adão Gasparovic “

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Wilson Picler.

EMENDA No 2

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

“ Denomina Rodovia Adão Gasparovic o 
trecho da BR-163 – entroncamento da BR- 277 
ao entroncamento da BR- 467- no Contorno 
Oeste da Cidade de Cascavel, no Estado do 
Paraná.”

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Wilson Picler.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
emendas, o Projeto de Lei nº 4.923-A/2009, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Wilson Picler. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.930-B, DE 2009 
(Do Sr. José Chaves)

Denomina “Engenheiro Pelópidas Sil-
veira” o sistema metroviário do Recife, ope-
rado pela Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU); tendo pareceres: da Co-
missão de Viação e Transportes, pela apro-
vação (relator: DEP. LÁZARO BOTELHO); e 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (relator: DEP. PAULO RUBEM 
SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 4.930, de 2009, de autoria 
do ilustre Deputado José Chaves, tem por objetivo dar 
ao Metrô do Recife/Metrorec, operado pela Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o nome “Sistema 
Metroviário do Recife Engenheiro Pelópidas Silveira”.

Esta proposição foi distribuída às Comissões de 
Viação e Transportes; e de Educação e Cultura; para 
exame de mérito, e à Comissão de Constituição, Justiça 
e de Cidadania, para exame de constitucionalidade e 
juridicidade da matéria. Está sujeita à apreciação con-
clusiva pelas Comissões, nos termos do art. 24, II, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD 
e obedece ao regime de tramitação ordinária.

No prazo regimental, não recebeu emendas.
É o relatório.

II – Voto do Relator

Este Projeto de Lei tem por objetivo homenagear 
o Engenheiro Pelópidas Silveira, cidadão ilustre do mu-
nicípio do Recife, Pernambuco, falecido em 06 de Se-
tembro de 2008, aos 93 anos, por meio da denominação 
“Sistema Metroviário do Recife Engenheiro Pelópidas 
Silveira” ao Metrô do Recife/Metrorec, operado pela 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 

Formado em Engenharia em 1935, o Sr. Pelópi-
das Silveira ficou conhecido e querido pelas bem su-
cedidas gestões no âmbito da administração pública 
no Estado de Pernambuco. Foi diretor da Diretoria de 
Viação e Obras Públicas do Estado de Pernambuco, 
no período de 1936 a 1937; um dos organizadores do 
Instituto Tecnológico de Pernambuco; Prefeito do Re-
cife nomeado pelo interventor José Domingues, em 
1946; Prefeito eleito democraticamente no período de 
1955 a 1959; Vice-Governador de Pernambuco, em 
1959; Secretário de Viação do governo Miguel Arra-
es; e novamente Prefeito do Recife, de 1963 a 1964, 
quando, por ocasião do Golpe Militar que instalou a 
ditadura no Brasil, foi preso e teve seus direitos polí-
ticos cassados.

Suas ações administrativas foram voltadas para 
a urbanização, como a abertura de ruas e avenidas, 
alargamento de vias, reforma de praças, pavimentação 
de ruas nos subúrbios mais distantes e de estradas 
interligando bairros e subúrbios, incentivo à constru-
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ção de casas populares, assistência às populações 
da periferia, dos morros e alagados. Iniciativas que lhe 
conquistaram a admiração do povo.

O Engenheiro Pelópidas da Silveira também foi 
o responsável pela criação da Companhia de Trans-
portes Urbanos (CTU), iniciativa que, nos termos da 
Justificação do projeto, “transcendeu gerações e cujo 
pioneirismo espalhou-se por todas as capitais do País. 
Era o início de uma nova era nos transportes metropo-
litanos urbanos de passageiros. A CTU operava deze-
nas de “tróleibus”, com linhas direcionadas aos mais 
populosos bairros e subúrbios da capital.” Nada mais 
oportuno, portanto, que homenageá-lo com a aposi-
ção de seu nome ao sistema metroviário do Recife, 
operado pela CBTU.

Acrescente-se que o homenageado foi cidadão 
muito querido e respeitado, inclusive por seus adver-
sários, que o reconheciam como um “homem de bem, 
dotado de imenso sentimento de amor ao seu povo.” 
Por todas as razões apresentadas, somos favoráveis 
à homenagem cívica em exame, meritória no âmbito 
desta Comissão de Educação e Cultura. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei n.º 4.930, de 2009, de autoria do nobre 
Deputado José Chaves.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – 
Deputado Paulo Rubem Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 

ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 4.930-A/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Paulo Rubem Santiago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.206-A, DE 2009 
(Do Sr. Uldurico Pinto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
distribuição equitativa, entre os titulares 
das respectivas contas bancárias, dos va-
lores apurados com as vendas das folhas 
de pagamento de servidores e empregados 

públicos para as instituições financeiras; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela rejei-
ção (relator: DEP. GLADSON CAMELI).

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

O projeto sob exame pretende que o valor inte-
gral resultante da venda, a instituições financeiras, de 
folha de pagamento de servidores ou de empregados 
públicos seja distribuído equitativamente entre os ti-
tulares das respectivas contas bancárias destinadas 
a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, 
aposentadorias, pensões e similares.

Na justificativa da proposição, o autor cita exem-
plos de venda de folha de pagamento de servidores 
realizada por diversos Municípios e os elevados valo-
res envolvidos. Argumenta, ademais, que os servido-
res e empregados públicos, principais interessados no 
assunto, não se beneficiam de nenhuma forma com 
tais transações. Ao contrário, seriam atingidos apenas 
com os transtornos decorrentes da abertura de novas 
contas e, não raro, com a manutenção simultânea das 
contas antigas em razão das relações estabelecidas 
com os bancos anteriores. 

Não foram oferecidas emendas à proposição no 
prazo regimental.

II – Voto do Relator

A possibilidade de cessão onerosa da folha de 
pagamento de servidores e empregados públicos a 
instituições financeiras deve ser disciplinada no âm-
bito de cada ente federado, em virtude da autonomia 
conferida a todos eles pelo art. 18 da Constituição Fe-
deral. Além disso, na esfera federal a iniciativa de lei 
sobre a matéria é privativa do Presidente da República, 
por força da reserva prevista no art. 61, § 1º, II, “c”, da 
Constituição Federal. Deixamos, todavia, de analisar 
com maior rigor tais aspectos, uma vez que se inserem 
na competência da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, nos termos regimentais.

No mérito, cabe considerar que as receitas patri-
moniais decorrentes da venda das folhas de pagamen-
to de pessoal pertencem ao ente público respectivo e, 
apesar de eventuais transtornos causados aos servi-
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dores públicos, não guardam nenhum relação com a 
remuneração que a estes é devida. 

O valor da remuneração dos servidores deve ser 
fixado por lei, levando-se em conta a natureza, o grau 
de responsabilidade, a complexidade e as peculiari-
dades dos cargos, bem como os requisitos exigidos 
para a investidura, conforme preceitua o art. 39, § 1º, 
da Constitução Federal. Assim, os servidores devem 
ser retribuídos pelo exercício das funções que lhes são 
conferidas, segundo os valores estabelecidos em lei.

As receitas em questão pertencem a toda socieda-
de e devem ser utilizadas para o custeio das despesas 
públicas, inclusive o próprio pagamento de pessoal. Não 
se justifica, por esse motivo, que sejam apropriadas 
diretamente pelos servidores públicos, em acréscimo 
à remuneração a que, por lei, fazem jus.

Em face do exposto, nosso voto é pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 5.206, de 2009.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Gladson Cameli, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.206/09, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Gladson 
Cameli. 

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, Luciano Castro, Luiz Car-
los Busato, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira 
da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de 
Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Eduardo Barbosa, Efraim Filho, Emilia Fernandes, Il-
derlei Cordeiro e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.327-A, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Roberto)

Torna título executivo decisão de ór-
gão de defesa do consumidor; tendo pare-
cer da Comissão de Defesa do Consumi-
dor, pela aprovação (relator: DEP. FELIPE 
BORNIER).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe torna título execu-
tivo extrajudicial as decisões dos órgãos de defesa 
do consumidor, bem como os acordos por eles inter-
mediados.

O autor do projeto, justifica sua proposta obser-
vando que os acordos firmados entre consumidores e 
fornecedores não estão sendo cumpridos. 

Acrescenta que na hora em que estão diante 
da autoridade de defesa do consumidor, os fornece-
dores prometem cumprir todas as suas obrigações. 
Entretanto, passado o período de choque, provocado 
pela audiência com a Promotoria do consumidor, por 
exemplo, nada é feito para que os termos da concilia-
ção sejam cumpridos.

No que concerne às decisões dos órgãos de de-
fesa do consumidor, observa ainda que, “quando não 
atendidas e que impusessem multas, haveria a neces-
sidade de sua inclusão na dívida ativa, para que mais 
tarde pudessem ser executadas”, o que não ocorreria 
se a lei propiciasse força executiva a estas decisões.

Cabe a esta Comissão manifestar-se quanto a 
questões relacionadas à defesa do consumidor e, es-
pecificamente, às relações de consumo.

Dentro do prazo regimental, não foram oferecidas 
emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Como se observa, pretende o projeto em causa, 
incluir, dentre os títulos executivos extrajudiciais, pre-
vistos no art. 585 do Código de Processo Civil, as de-
cisões e os acordos firmados pelos órgãos de defesa 
do consumidor, propiciando-lhes força executiva.

Cabe observar que o acesso aos órgãos judici-
ários, com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais ou morais, assegurando a proteção jurí-
dica, administrativa e técnica, constitui um dos direitos 
básicos do consumidor, previsto no inciso VII do art. 6º 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor (CDC).

O projeto em tela, ao dar efetividade às decisões 
dos PROCON’s, vem ao encontro desse direito e, mais, 
cumpre, igualmente, um dos princípios básicos que 
norteia a Política Nacional de Relações de Consumo, 
fixada no art. 4º, inciso II do referido diploma legal, 
protegendo efetivamente a parte mais vulnerável no 
mercado de consumo, que é o consumidor.

Nesses termos, e considerando o caráter meritório 
do projeto que, indiscutivelmente, aperfeiçoa o CDC, 
tornando-o mais eficaz na defesa dos interesses dos 
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consumidores, voto pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 5.327, de 2009.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – Depu-
tado Felipe Bornier, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 5.327/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Felipe Bornier. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados Ana 
Arraes – Presidente, Walter Ihoshi – Vice-Presidente, 
Carlos Sampaio, Celso Russomanno, Chico Lopes, 
Dimas Ramalho, Dr. Nechar, Elizeu Aguiar, Felipe Bor-
nier, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Leo Alcântara, 
Luiz Bittencourt, Neudo Campos, Ricardo Tripoli, Tonha 
Magalhães, Bruno Rodrigues, Cezar Silvestri, Ivan Va-
lente, João Carlos Bacelar e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputada Ana Arraes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.343-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 207/2008 
OFÍCIO Nº 836/2009 (SF)

Institui o Dia Nacional do Sanfoneiro; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: DEP. EMI-
LIANO JOSÉ).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em pauta, oriundo do Senado 
Federal, onde foi proposto, inicialmente, pelo Senador 
Efraim Morais, propõe a instituição do “Dia Nacional 
do Sanfoneiro”, tendo como referência a data de 26 
de maio, quando se comemora o nascimento do músi-
co e compositor paraibano, já falecido, Severino Dias 
de Oliveira, mais conhecido como “Sivuca”.

Chegando a esta Casa e nos termos do art. 54 do 
Regimento Interno, o projeto foi distribuído às Comis-
sões de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Durante o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por 
designação da Presidência da CEC, a elaboração do 

parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito 
cultural da proposição.

É o Relatório.

 
II – Voto do Relator

Datas comemorativas e homenagens a per-
sonalidades de nossa cultura têm por finalidade o 
resgate de nossa memória. Tornam-se instrumentos 
de afirmação da cidadania e de valorização da iden-
tidade nacional. A própria Constituição de 1988 es-
tabeleceu, em seu art. 215, § 1º, que “a lei disporá 
sobre a fixação de datas comemorativas dealta 
significação para os diferentes segmentos étni-
cos nacionais”.

O presente projeto de lei, ao instituir o “Dia Na-
cional do Sanfoneiro” vai nessa direção, ao definir 
o dia 26 de maio para a comemoração do sanfoneiro. 
Faz isso em alusão à data natalícia de um dos maiores 
músicos e compositores da Música Popular Brasileira,o 
paraibano Severino Dias de Oliveira (1930-2006), “Si-
vuca”. Ele ficou conhecido como compositor e acorde-
onista (sanfoneiro) e contribuiu para o enriquecimento 
da música brasileira, recebendo reconhecimento inter-
nacional por seus trabalhos que incluem choros, frevos, 
forrós e outros ritmos musicais.

Sivuca foi casado com a compositora Gloria Ga-
delha, com quem desenvolveu um vasto trabalho, com 
destaque para o forró Feira de Mangaio, imortalizado 
na voz de Clara Nunes. Fez outras parcerias bem-su-
cedidas, que resultaram em sucessos, tais como João 
e Maria, com Chico Buarque e No Tempo dos Quintais 
e Cabelo de Milho, ambas com Paulo Tapajós. Após 
lutar contra um câncer na laringe, Sivuca morreu aos 
76 anos, deixando importante legado cultural no re-
pertório da Música Popular Brasileira.

Claro que ao aludir a Sivuca, o projeto preten-
de homenagear tantas outras figuras extraordinárias, 
que desenvolveram sua vocação especialmente no 
Nordeste, e não é possível esquecer de Luiz Gonza-
ga, o rei do Baião, que marcou tão profundamente a 
cultura nacional. O sanfoneiro é parte da vida do povo 
brasileiro. Com ele, foram cantadas as dores e as es-
peranças de nossa gente, de modo particular as dores 
e esperanças do nordestino. 

A instituição dessa data comemorativa constitui o 
reconhecimento de nossa rica diversidade cultural, além 
de prestar uma justa homenagem a Severino Dias de 
Oliveira, um dos nossos maiores sanfoneiros, um dos 
nossos maiores acordeonistas. Neste sentido, votamos 
pela aprovação do PL nº 5.343, de 2009.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Emiliano José, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 5.343/2009, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Emiliano José. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.349-A, DE 2009 
(Do Sr. João Dado)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
fábricas de produtos que contenham látex 
gravar em suas embalagens advertência 
sobre a presença dessa substância; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação (relatora: DEP. VANESSA GRA-
ZZIOTIN).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio; De-
fesa do Consumidor; 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 Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre 
Deputado João Dado, obriga os fabricantes de produtos 
que contenham látex a afixar, em suas embalagens, 
advertência sobre a presença de tal substância em 
sua composição. Determina, ainda, que o descumpri-
mento da lei configura infração sanitária, submetendo 
os infratores às penalidades previstas no Código de 
Defesa do Consumidor. 

Em sua justificativa o nobre autor informa que 
estudos revelam que a alergia ao látex acomete 8% 
da população norte-americana e que a desinformação 

acerca de sua presença em produtos pode expor por-
tadores de alergia a graves riscos à saúde. 

Em consonância com o inciso II do artigo 24 do 
Regimento Interno desta Casa, a iniciativa está sujeita 
a apreciação conclusiva por esta Comissão, que ora a 
examina, e pela Comissão de Defesa do Consumidor. 
Caberá à Comissão de Constituição, Justiça e de Ci-
dadania se pronunciar acerca da constitucionalidade e 
juridicidade do projeto. No prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas ao PL nº 5.349, de 2009.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às 
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do 
Regimento Interno desta Casa. 

É o relatório. 

II – Voto da Relatora

Inúmeros objetos utilizados no dia-a-dia, espe-
cialmente por crianças, podem conter látex, como brin-
quedos, chupetas, mordedores, elásticos e até roupas. 
Muitos produtos médicos e luvas cirúrgicas também 
contêm essa substâncias, sendo, assim, causa comum 
de alergia ocupacional em profissionais da saúde.

O uso de produtos que contêm alta concentração 
de látex por um período prolongado estão associados 
ao desenvolvimento de hipersensibilidade à substância, 
para a qual não existe cura. A exposição ao látex pode 
causar danos à saúde humana que variam desde as 
dermatites de contato, coceiras até reações alérgicas 
graves (anafilaxia), que podem conduzir à morte. 

A única forma de se evitar reações adversas ao 
látex é agir preventivamente, reduzindo a exposição a 
produtos em que sua concentração seja elevada, no 
caso da população em geral, e a qualquer produto que 
o contenha, no caso de pessoas que sejam alérgicas 
à substância.

O Projeto em tela tem o louvável propósito de mu-
nir o consumidor de advertências sobre a presença de 
substância que pode ser deletéria à saúde humana, de 
modo a que ele possa tomar uma decisão consciente 
sobre qual produto é mais adequado ao seu consu-
mo. A respeito da rotulagem de alimentos, o Código 
de Defesa do Consumidor estabelece que:

“Art. 31 A oferta e apresentação de pro-
dutos ou serviços devem assegurar informa-
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em língua portuguesa sobre suas caracterís-
ticas, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, 
entre outros dados, bem como sobre os ris-
cos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores.” 
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Advertências sobre o consumo de alimentos e 
substâncias que podem ser deletérios à saúde huma-
na estão presentes em produtos que contêm glúten – 
estabelecidas pela Lei nº 8.543, de 23 de dezembro 
de 1992 – e em embalagens de produtos fumígenos 
derivados do tabaco – Resolução RDC nº 104, de 31 
de maio de 2001. Consideramos que fabricantes de 
produtos que contenham látex também devam rotular 
seus produtos com informações acerca da presença 
dessa substância. Tal obrigatoriedade, a nosso ver, re-
duzirá a assimetria de informações entre consumidor 
e fabricante, dando condições para que a população 
possa evitar a exposição a produtos que podem ser 
prejudiciais à saúde.

Do ponto de vista econômico, portanto, acredita-
mos que esta medida pode garantir maior proteção à 
saúde do consumidor sem onerar, ainda mais, as em-
presas fabricantes de produtos que contenham látex.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.349, de 2009.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
5.349/2009, nos termos do Parecer da Relatora, De-
putada Vanessa Grazziotin. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e Fer-

nando de Fabinho – Vice-Presidentes, Albano Franco, 
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Ju-
randil Juarez, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lu-
cas, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling, 
Vanessa Grazziotin, Antônio Andrade, Carlos Eduardo 
Cadoca, Fernando Coelho Filho e Silas Brasileiro. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.488-A, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Rocha)

Inscreve o nome de Julio Cesar Ribei-
ro de Souza no Livro dos Heróis da Pátria; 
tendo parecer da Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação (relatora: DEP. 
ANGELA PORTELA).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Depu-
tado Paulo Rocha, objetiva inscrever no Livro dos He-
róis da Pátria, situado nas dependências do Panteão 
da Pátria e da Democracia, em Brasília-DF, o nome 
do cientista paraense Julio Cesar Ribeiro de Souza 
(1843-1887).

Segundo o autor da matéria, essa proposição 
foi apresentada na legislatura anterior pela Deputada 
Socorro Gomes e não havia sido objeto de delibera-
ção. Resolveu, então, reapresentá-la com o objetivo 
de ver o nome desse ilustre inventor brasileiro inscrito 
no Livro dos Heróis da Pátria.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, inciso II 
do Regimento Interno desta Casa, sendo conclusiva a 
apreciação por parte da Comissão de Educação e Cul-
tura (CEC). Cumpridos os procedimentos e esgotados 
os prazos regimentais, não foram recebidas emendas 
ao Projeto. Cabe-nos, agora, por designação da Pre-
sidência da CEC, a elaboração do parecer, onde nos 
manifestaremos acerca do mérito cívico-cultural.

É o Relatório.

II – Voto da Relatora

O Panteão da Liberdade e da Democracia, locali-
zado na capital da República, é um monumento cons-
truído em homenagem ao ex-presidente Tancredo Ne-
ves. Nele está depositado um livro de aço, denominado 
Livro dos Heróis da Pátria, cujo objetivo é perpetuar, 
através do registro do nome, a memória dos brasilei-
ros que, em vida, se destacaram na história do País, 
conforme estabelece a Lei nº 11.597, de 2007.

Essa mesma lei estabelece que somente poderão 
ser inscritos nome de brasileiros ou de grupos de bra-
sileiros, cuja morte já tenha transcorrido há cinquenta 
anos. A única exceção possível se dá quando esses 
mesmos brasileiros morrerem em defesa da Pátria em 
campo de batalha (art. 2º parágrafo único).

A presente proposição se adequa, portanto, aos 
dispositivos da lei em referência, além de prestar uma 
justa e oportuna homenagem a um brasileiro que, em 
vida, dignificou nosso país, através de inventos e pes-
quisas que contribuíram com o avanço da navegação 
aérea. Estamos nos referindo ao paraense Julio Cesar 
Ribeiro de Souza (1843-1887).

O seu grande invento, a forma assimétrica dos 
balões, representou uma revolução na navegação aérea 
mundial da segunda metade do século XIX, dividida 
entre a aviação que não conseguia sair do chão por 
falta de motores possantes e o balonismo, com balões 
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que saiam do chão, mas não tinham nenhuma dirigi-
bilidade, pois voavam ao sabor do vento. A ausência 
de dirigibilidade era causada pela forma dissimétrica 
dos balões. Em 1880, Julio Cesar resolveu o problema, 
ao apresentar o resultado de seus estudos com base 
no vôo dos pássaros: a forma fusiforme dissimétrica- 
alongada e mais volumosa na proa do que na popa- o 
que possibilitou estabelecer o ponto de apoio no ar dos 
antigos aeróstatos e, consequentemente, sua dirigibi-
lidade. Estava criada, portanto, a forma aerodinâmica 
da moderna aviação. 

A proposição adquire mais relevância pelo fato de 
que o Prof. Júlio Cesar Ribeiro de Souza não teve em 
vida o reconhecimento de seus pares, tendo sido até 
plagiado em sua invenção por dois militares franceses. 
É preciso, pois, reparar essa injustiça com a inscrição 
de seu nome no Livro dos Heróis da Pátria, localizado 
no Panteão da Liberdade e da Democracia. 

Temos plena convicção de que a construção da 
memória nacional se faz com o devido registro dos 
seus heróis, mas a escolha de nossos heróis não deve 
recair apenas em nomes de governantes, generais, 
militares e políticos. A História de um país se faz tam-
bém pelo reconhecimento àqueles que se dedicaram 
ao desenvolvimento da educação, da arte, da literatura 
e das ciências e que merecem, também, um lugar no 
Panteão da Pátria.

Face ao exposto, manifestamo-nos pela aprova-
ção do PL nº 5.488, de 2009.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2009. – 
Deputada Angela Portela, Relatora.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 5.488/2009, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Angela Portela. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.546-A, DE 2009 
(Do Tribunal Superior do Trabalho) 

OFÍCIO TST.GDGSET.GP.Nº 276/2009

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º 
da Lei 11.348, de 27 de setembro de 2006, 
para convalidar atos praticados por ser-
vidores e efeitos financeiros decorrentes 
do exercício das funções comissionadas 
de nível 02, criadas por ato administrativo 
interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relator: DEP. MIL-
TON MONTI).

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

Nos termos do art. 96, inciso II, alínea “b”, da 
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho encaminhou, 
para deliberação do Congresso Nacional, projeto de 
lei que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
11.348, de 27 de setembro de 2006, para convalidar 
atos praticados por servidores e efeitos financeiros 
decorrentes do exercício das funções comissionadas 
de nível 02, criadas por ato administrativo interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”.

As razões motivadoras da proposição, constantes 
de sua Justificação, são, entre outras as seguintes:

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 
único Tribunal sediado em cidade do interior, repre-
senta um dos três na lista dos pretórios com maior 
movimento processual do país tendo criado, em épo-
ca pretérita, como forma de motivar ingresso em seus 
quadros funcionais, 720 (setecentos e vinte) funções 
comissionadas de nível 02 mediante ato administrativo 
interno, sob o entendimento – que à época prevalecia 
–, de que a medida prescindia de texto legal porquanto 
inserta dentro dos limites da autonomia administrativa 
assegurada aos Tribunais pelo art. 96, inciso I, alínea 
“b” da Constituição Federal. Nesse sentido tem-se o 
Ato Regulamentar nº 26/92 do Supremo Tribunal Fede-
ral e Resolução Administrativa nº 42/91 deste Tribunal 
Superior do Trabalho.
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Com a edição da Lei nº 9.421/96, que criou as 
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, pacificou-
se o entendimento segundo o qual a criação, transfor-
mação ou extinção de cargos, empregos ou funções 
do Judiciário somente seria possível mediante lei de 
iniciativa dos Tribunais (art. 96, inciso II, alínea “b” da 
Constituição Federal). Desse modo, o Supremo Tri-
bunal Federal revisou seu posicionamento acerca do 
tema, mediante julgado em sede de Medida Cautelar, 
ADI nº 1732/ES, com relatoria do então Ministro Néri 
da Silveira, adotando o Tribunal Superior do Trabalho 
igual medida por meio da Resolução Administrativa nº 
833/2002, que, em seu art. 5º, vedou expressamente 
a possibilidade administrativa de os Tribunais Regio-
nais do Trabalho promoverem a criação de funções 
comissionadas ou sua transformação com elevação 
ou redução de nível, com efeitos a partir de dezem-
bro de 1996.

Cuidou, então, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região, a exemplo de outros Tribunais em igual 
situação, de encaminhar anteprojeto de lei para legiti-
mar o ato administrativo interno praticado – criação das 
funções comissionadas –, objeto do Projeto de Lei no 
Congresso Nacional nº 6.999/2002, convertido, a final, 
na Lei nº 11.348/2006, mediante a qual o ato de criação 
das citadas funções comissionadas fora regularizado, 
não se convalidando, todavia, os atos praticados pelos 
servidores que exerciam tais funções, em desigual-
dade com os textos das Leis nos 11.758/2008 (TRT 1ª 
Região), 11.349/2006 (TRT 8ª Região) e 11.336/2006 
(24ª), editadas com igual propósito.

Dessa forma, fica evidente que os propósitos 
do Projeto de Lei nº 5.546, de 2009, se resumem ao 
seguinte:

• Convalidar atos praticados por servi-
dores no exercício de funções comissionadas 
criadas por atos administrativos.

• Convalidar os efeitos financeiros decor-
rentes do exercício de funções comissionadas 
criadas por atos administrativos.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em acordo com o art. 32, inciso XIII, alínea “p”, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
compete agora a esta Comissão manifestar-se sobre 
o mérito do projeto de lei em exame.

A sociedade brasileira há muito clama pela cele-
ridade do Poder Judiciário em proferir suas decisões. 
Com efeito, a construção de uma sociedade mais justa 

e solidária está intimamente ligada à existência de um 
Poder Judiciário eficiente e que, em tempo hábil, efetive 
a prestação jurisdicional que lhe é solicitada.

O mérito do Projeto de Lei nº 5.546, de 2009, 
reside na convalidação jurídica de atos praticados 
por servidores ocupantes de funções comissionadas 
criadas por atos administrativos, bem como os efeitos fi-
nanceiros decorrentes da ocupação dessas funções.

É preciso registrar que o Congresso Nacional já 
aprovou medidas semelhantes em três outros casos 
oriundos da Justiça Trabalhista. Com efeito, as Leis nos 

11.336, de 2006, 11.349, de 2006, e 11.758, de 2008, 
adaptaram postura convalidatória equivalente à 
preconizada pelo Projeto de Lei nº 5.546, de 2009, 
razão pela qual não vemos óbices à aprovação da 
proposição em exame.

Além do que, as funções comissionadas, já in-
corporadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região, concorrem para o bom desempenho desse 
órgão jurisdicional, com reflexos positivos para a 
sociedade.

Dessa forma, em razão do exposto, manifestamo-
nos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.546, de 
2009, com base no art. 129, inciso II, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – De-
putado Milton Monti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.546/09, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Milton Monti. 

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, Luciano Castro, Luiz Car-
los Busato, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira 
da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de 
Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Eduardo Barbosa, Efraim Filho, Emilia Fernandes, Il-
derlei Cordeiro e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.663-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 26/2009  
OFÍCIO Nº 1519/2009 – SF

Institui o Dia Nacional da Cidadania; 
tendo parecer da Comissão de Educação 
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e Cultura, pela aprovação (relator: DEP. PE-
DRO WILSON).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em pauta, oriundo do Senado 
Federal, onde foi proposto, inicialmente, pelo Senador 
Papaléo Paes, propõe a instituição do Dia Nacional 
da Cidadania, tendo como referência a data de 5 de 
outubro, quando se comemora a promulgação de nos-
sa atual Constituição Federal.

Para o autor da proposição, “a promulgação da 
Constituição em 5 de outubro de 1988, represen-
tou um marco indelével para a consolidação da 
cidadania brasileira. Por isso, essa data merece 
fazer parte do calendário de celebrações cívicas 
nacionais”.

Chegando a esta Casa e nos termos do art. 54 do 
Regimento Interno, o projeto foi distribuído às Comis-
sões de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Durante o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por 
designação da Presidência da CEC, a elaboração do 
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito 
cultural da proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A instituição de datas comemorativas que se vin-
culam a fatos marcantes da História tem por finalidade 
precípua o resgate de nossa memória como instru-
mento de afirmação da cidadania e de valorização da 
identidade nacional.

A presente proposição se enquadra nesse pre-
ceito ao propor a instituição do Dia Nacional da Ci-
dadania, a ser celebrado, anualmente, no dia 05 de 
outubro em alusão à promulgação da Carta Constitu-
cional de 1988.

Realmente, não se pode negar que um dos gran-
des avanços advindo do novo ordenamento constitucio-
nal inaugurado com a Constituição de 1988 se deu com 
a ampliação dos direitos e garantias fundamentais do 
cidadão brasileiro, consubstanciados, principalmente, 
nos arts. 5º (direitos e deveres individuais e coletivos), 
6º (direitos sociais), 7º, 8º, 9º, 10 e 11 (direitos dos tra-
balhadores) e respectivos incisos e parágrafos. 

Concordamos plenamente com o autor da pro-
posição ao afirmar que “...a maior conquista da 
atual Constituição diz respeito à consolidação 
das franquias democráticas, com eleições livres 
e periódicas para os cargos dos Poderes Executi-
vo e Legislativo. Esse direito inalienável, por sua 
vez, representa a melhor maneira de aperfeiçoar 
as conquistas sociais e econômicas”.

Por outro lado, não se pode esquecer que o legisla-
dor constituinte foi sábio ao incorporar uma nova concep-
ção de Cidadania ao texto constitucional. Hoje, segundo 
a moderna teoria política, o conceito de Cidadania não 
se restringe apenas ao direito de votar e ser votado- os 
direitos políticos, mas contempla uma gama de direitos- 
os direitos sociais, econômicos e culturais, bem como os 
interesses difusos da sociedade (direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, por exemplo).

Por acreditar piamente que o reconhecimento 
aos direitos do cidadão constitui a expressão maior 
de nosso ordenamento jurídico-constitucional e que, 
sem eles, não há vida democrática possível em nos-
so País, nosso voto é pela aprovação do PL nº 5.663, 
de 2009, que institui o Dia Nacional da Cidadania no 
calendário das efemérides cívicas.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2009. – 
Deputado Pedro Wilson, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 5.663/2009, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Pedro Wilson. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran 
Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Osvaldo Biolchi, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul Henry, Ro-
gério Marinho, Wilson Picler, Charles Lucena, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Fernando Nascimento, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 413-A, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
 e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 741/2007

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
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Governo dos Estados Unidos da América para 
o Intercâmbio de Informações Relativas a Tri-
butos, celebrado em Brasília, em 20 de março 
de 2007; tendo pareceres: da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da recei-
ta ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(relator: DEP. CIRO GOMES); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (relator: DEP. FLÁVIO DINO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Fi-
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 
elaborado pela Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados a par-
tir da apreciação do texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América para o Intercâmbio de In-
formações Relativas a Tributos, celebrado em Brasília, 
em 20 de março de 2007.

A Mensagem que encaminhou o texto ao Con-
gresso Nacional inclui Exposição de Motivos, assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Interino das Re-
lações Exteriores, informando que o referido Acordo 
representa um importante elemento de cooperação 
entre os dois países na área tributária, ao prever o 
intercâmbio de informações relevantes para a admi-
nistração e o cumprimento das leis internas na área 
tributária, bem como para investigações relacionadas 
a questões tributárias de natureza criminal.

Os termos do Acordo aplicam-se exclusivamen-
te a determinados tributos de competência federal, 
sendo, no caso brasileiro, aplicável sobre os impostos 
sobre a renda das pessoas física e jurídica, o impos-
to sobre produtos industrializados, o imposto sobre 
operações financeiras, o imposto sobre propriedade 
territorial rural, a contribuição social para o Programa 
de Integração Social, a contribuição social para o fi-
nanciamento da Seguridade Social e a contribuição 
social sobre o lucro líquido.

No caso dos Estados Unidos, são abrangidos 
os impostos federais sobre a renda, os impostos fe-
derais sobre a renda auferida da atividade autônoma, 
os impostos federais sobre heranças e doações e os 
impostos federais sobre o consumo.

Segundo o texto do Acordo, a autoridade com-
petente da Parte requerida deverá fornecer, a pedido 
da Parte requerente, as informações nele previstas a 
despeito de a Parte requerida delas necessitar para 
propósitos tributários próprios ou de a conduta sob in-
vestigação constituir crime de acordo com as leis da 
Parte requerida, caso ocorrida em seu território.

Caso solicitado pela Parte requerente, a autori-
dade competente da Parte requerida – o Ministro da 
Fazenda ou Secretário da Receita Federal, no caso 
do Brasil – deverá, dentre outras ações arroladas, na 
extensão permitida por suas leis internas:

a) especificar hora e local para tomada de 
depoimentos ou a exibição de livros, documen-
tos, registros e outros elementos materiais;

b) permitir que representantes da autori-
dade competente da Parte requerente estejam 
presentes nas dependências da administração 
tributária da Parte requerida durante a etapa 
pertinente de uma fiscalização e analisem do-
cumentos, registros o outros dados relevantes 
relacionados a tal fiscalização;

c) obter livros, documentos e registros 
originais e não alterados, e outros elementos 
materiais, inclusive, mas não limitados a, in-
formações de posse de bancos, outras insti-
tuições financeiras, e qualquer pessoa, inclu-
sive representantes e fiduciários, atuando na 
condição de agente ou fiduciário;

d) obter informações referentes à proprie-
dade de empresas, parcerias, fideicomissos, 
fundações e outras pessoas, informações em 
relação a todas as pessoas mencionadas em 
uma cadeia de propriedade; e

e) praticar qualquer outro ato que não 
viole as leis ou não destoe da prática admi-
nistrativa da parte requerida.

Por meio de solicitação apresentada com razo-
ável antecedência, uma parte poderá solicitar que a 
outra Parte permita a entrada de funcionários da Parte 
requerente no território da Parte requerida, nos limi-
tes permitidos pelas leis internas, a fim de entrevistar 
pessoas físicas e examinar registros, com o consen-
timento prévio das pessoas envolvidas, bem como a 
entrada de representantes da Parte requerente para 
acompanhamento de fiscalização no território da Par-
te requerida.
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A autoridade competente da Parte requerida po-
derá negar assistência: 

a) quando o pedido não for feito em con-
formidade com o presente Acordo;

b) quando a Parte requerente não tiver 
utilizado todos os meios disponíveis em seu 
próprio território para obter as informações, 
exceto quando o recurso a tais meios ocasio-
nar dificuldades desproporcionais; ou

c) quando a revelação das informações 
requeridas for contrária ao interesse público 
da Parte requerida.

O Acordo não deverá impor a uma Parte qual-
quer obrigação de fornecer informações sujeitas a 
privilégio legal, nem reveladoras de qualquer segredo 
comercial, empresarial, industrial ou profissional ou 
processo comercial, como também de tomar medidas 
administrativas em desacordo com suas leis e práticas 
administrativas ou de fornecer informações que discri-
minaria um nacional da Parte requerida.

Além disso, um pedido de informações não de-
verá ser recusado sob a alegação de que a respon-
sabilidade tributária que embasa o pedido está sendo 
questionada pelo contribuinte.

Por fim, a Parte requerida não está obrigada a 
obter e fornecer informações que a Parte requerente 
estaria impossibilitada de obter em circunstâncias si-
milares sob suas próprias leis para o fim de adminis-
tração/cumprimento de suas próprias leis tributárias 
ou em resposta a um pedido válido da Parte requerida 
sob o presente Acordo.

Quaisquer informações recebidas pela Parte reque-
rente sob o presente Acordo deverão ser tratadas como 
confidenciais, podendo, no entanto, ser reveladas a pessoas 
ou autoridades envolvidas com o lançamento ou cobrança 
dos tributos em questão, com a execução ou instauração 
de processos concernentes ou com a decisão de recursos 
em relação a tais tributos, ou a órgãos de supervisão, mas 
utilizáveis apenas para tais propósitos.

O Acordo entrará em vigor quando cada Parte 
tiver notificado à outra por escrito da finalização dos 
procedimentos internos necessários para tanto, pro-
duzindo efeitos a partir de sua entrada em vigor para 
os pedidos feitos na, ou após a data da entrada em 
vigor, independentemente do período fiscal a que se 
relacionar o assunto, e permanecerá em vigor até ser 
denunciado por qualquer das Partes.

II – Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso X, alínea h, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com-
pete a esta Comissão manifestar-se sobre o exame 

dos “aspectos orçamentários e financeiros públicos 
de quaisquer proposições que importem aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa pública, quan-
to à sua compatibilidade ou adequação com o plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orça-
mento anual”.

O Projeto de Decreto Legislativo no 413, de 2007, 
apesar de envolver custos na coleta de informações 
que serão objeto de intercâmbio, não importa na as-
sunção de custos adicionais pelos países contratantes, 
na medida em que os custos ordinários são aqueles 
já compreendidos em sua própria atividade de fiscali-
zação e administração tributárias.

Conforme muito bem exposto pelo Relator da ma-
téria na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, o nobre Deputado João Almeida, trata-se de 
um relevante instrumento que:

[...] viabilizará intercâmbio entre os ór-
gãos dos dois países responsáveis pela ar-
recadação dos tributos federais, com vistas 
a se combater a evasão fiscal, bem como 
outros crimes contra as respectivas ordens 
tributárias.

[...]
A conveniência desse Acordo pode ser 

medida pela dimensão do intercâmbio Brasil 
– EUA. Os EUA têm estado tradicionalmente 
entre os maiores investidores em nosso país e 
são nosso principal parceiro comercial. Nesse 
particular, ele fortalecerá as nossas relações 
com aquele país na área tributária, podendo 
facilitar a assinatura de um tratado para evitar 
a dupla tributação em um futuro próximo.

Desse modo, o instrumento em apreço 
atende aos interesses nacionais e está previsto 
em dispositivo específico da legislação vigente, 
o Parágrafo único do Art. 199 do Código Tri-
butário Nacional, que permite o intercâmbio 
de informações com Estados estrangeiros no 
interesse da arrecadação e da fiscalização 
de tributos.

Assim, é meritória a aprovação do referido Projeto 
de Decreto Legislativo o qual, além de ser eficaz ins-
trumento no combate à evasão fiscal internacional, por 
certo constitui-se em um importante passo na celebra-
ção de um futuro acordo para evitar a dupla tributação 
internacional entre o Brasil e os Estados Unidos.

Pelo exposto, votamos pela não-implicação do 
Projeto de Decreto Legislativo no 413, de 2007, em 
aumento de despesa ou diminuição de receita públi-
cas, não cabendo pronunciamento sobre a adequa-
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ção orçamentária e financeira e, no mérito, por sua 
APROVAÇÃO.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2008. – Depu-
tado Ciro Gomes, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 413/07, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Ciro Gomes.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, 

Félix Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; 
Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira, Car-
lito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, Fernando 
Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João Leão, 
Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Manoel Junior, Max 
Rosenmann, Mussa Demes, Paulo Renato Souza, Pe-
dro Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Sil-
vio Costa, Vignatti, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, 
Fábio Ramalho, João Bittar, Marcelo Almeida, Nelson 
Marquezelli e Tonha Magalhães.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008. – Depu-
tado Pedro Eugênio, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

parecer vencedor

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em análise tem 
por objeto a aprovação do texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América para o Intercâmbio de 
Informações Relativas a Tributos, celebrado em Bra-
sília, em 20 de março de 2007.

Na Comissão de Finanças e Tributação, recebeu 
parecer favorável do Deputado Ciro Gomes, sendo 
unanimemente aprovado. Nesta Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o Deputado Régis de Oliveira profe-
riu parecer pela inconstitucionalidade, injuridicidade e 
inadequada técnica legislativa do PDC.

É o relatório.

II – Voto

O Projeto de Decreto Legislativo nº 413/2007 não 
apresenta quaisquer vícios, sejam eles referentes à 
juridicidade, à técnica legislativa ou à constitucionali-
dade, conforme analisamos a seguir.

Da carta de plenos poderes

Em seu parecer, o ilustre Deputado Régis de 
Oliveira afirma ser inconstitucional o PDC 413/2007 
por vício de competência para a realização de acor-
dos internacionais. Afirma o relator que tais atos são 
de competência privativa do Presidente da República, 
sendo, assim, atividade indelegável. Uma vez que o 
acordo foi assinado pelo então Secretário da Receita 
Federal, haveria o suposto vício.

Ocorre, no entanto, que, no caso em tela, trata-
se de uso de Carta de Plenos Poderes, não de de-
legação de poderes. Diferentemente do que ocorre 
com a delegação, não há transferência do juízo de 
conveniência e oportunidade da realização do ato ao 
plenipotenciário. Tal juízo se mantém privativo ao titular 
da competência para celebrar o acordo, que continua 
sendo o Presidente da República. Este, entretanto, se 
faz representar por funcionário plenipotenciário, que 
atua na assinatura de acordos internacionais, munido 
de Carta de Plenos Poderes assinada pelo Presidente 
da República com finalidade específica. Cuida-se, em 
verdade, de instituto similar ao mandato, consagrado 
no Direito Civil pátrio.

Ressalte-se que a Carta de Plenos Poderes, pre-
vista na Convenção de Viena de 1969, é largamente 
utilizada pela diplomacia brasileira já há muito tempo. 
Trata-se de instrumento indispensável para as relações 
internacionais estabelecidas pelo Estado brasileiro, 
pois seria materialmente impossível a participação 
do Presidente da República, com os seus inúmeros 
compromissos ordinários, em todas as celebrações de 
atos internacionais que envolvam o país. A propósito, 
ressalte-se que somente entre os anos de 2000 a 2008 
foram firmados pelo Brasil 2.169 atos internacionais, 
sendo que em apenas 39 houve a assinatura pessoal 
do Presidente da República. 

Ademais, o próprio parecer do relator, em suas 
páginas 8 e 9, reconhece a possibilidade de uso da 
Carta de Plenos Poderes com importante citação do 
professor Francisco Rezek. In verbis: “a plenipotência 
que, de modo amplo ou limitado – respectivamente 
– recai sobre o ministro das relações exteriores e o 
chefe de missão diplomática, é certo que os demais 
plenipotenciários demonstram semelhante quali-
dade por meio da apresentação da carta de plenos 
poderes. O destinatário dessa carta é o governo co-
pactuante, e sua entrega deve preceder o início da ne-
gociação, ou a prática do ato ulterior a que se habilita 
o plenipotenciários (...) o elemento credenciado pela 
carta de plenos poderes há de ser, normalmente, 
um diplomata ou servidor público de outra área.” 
(grifos aditados)
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A citação utilizada pelo Deputado Régis de Oli-
veira em seu parecer é perfeito indicativo da regula-
ridade do ato aqui discutido. Com efeito, um servidor 
público – o Secretário da Receita Federal – munido de 
Carta de Plenos Poderes foi quem assinou o Acordo, 
seguindo estritamente as orientações emanadas do 
Exmo. Presidente da República, como este mesmo 
reconheceu ao enviar o Acordo para exame do Con-
gresso Nacional.

Além dos costumes e da doutrina invocada, que 
são fontes de Direito, importante lembrar que o próprio 
Congresso Nacional reconhece a validade da Carta de 
Plenos Poderes, seja pela aprovação de Acordos em 
condições similares, seja pelo referendo à Convenção 
de Viena sobre Direito dos Tratados (Decreto Legislativo 
nº 496, de 21 de julho de 2009), o qual dispõe:

“Artigo 2. Expressões empregadas
Para os fins da presente Convenção:

c) “plenos poderes” significa um docu-
mento expedido pela autoridade competente 
de um Estado e pelo qual são designadas 
uma ou várias pessoas para representar o 
Estado na negociação, adoção ou autentica-
ção do texto de um tratado, para manifestar o 
consentimento do Estado em obrigar-se por 
um tratado ou para praticar qualquer outro ato 
relativo a um tratado;”

“Artigo 7. Plenos Poderes
1. Uma pessoa é considerada represen-

tante de um Estado para a adoção ou autenti-
cação do texto de um tratado ou para expressar 
o consentimento do Estado em obrigar-se por 
um tratado se:

a) apresentar plenos poderes apropria-
dos; ou

b) a prática dos Estados interessados 
ou outras circunstâncias indicarem que a in-
tenção do Estado era considerar essa pessoa 
seu representante para esses fins e dispensar 
os plenos poderes.

2. Em virtude de suas funções e independente-
mente da apresentação de plenos poderes, são con-
siderados representantes do seu Estado:

a) os Chefes de Estado, os Chefes de Go-
verno e os Ministros das Relações Exteriores, 
para a realização de todos os atos relativos à 
conclusão de um tratado;

b) os Chefes de missão diplomática, para 
a adoção do texto de um tratado entre o Esta-
do acreditante e o Estado junto ao qual estão 
acreditados;

c) os representantes acreditados pelos 
Estados perante uma conferência ou organi-
zação internacional ou um de seus órgãos, 
para a adoção do texto de um tratado em tal 
conferência, organização ou órgão.”

Casos recentes demonstram o quão comum é 
o uso da Carta de Plenos Poderes, inclusive com a 
outorga ao Secretário da Receita Federal. Foi o que 
ocorreu, por exemplo, com os acordos aprovados pe-
los Decretos Legislativos 331/2003 e 209/2004, ambos 
assinados pelo então Secretário da Receita Federal, 
Dr. Everardo de Almeida Maciel, devidamente munido 
de Carta de Plenos Poderes para tal finalidade.

Fica claro, assim, que o uso de Carta de Plenos 
Poderes para a realização de acordos internacionais 
se dá em conformidade com Direito, não havendo que 
se falar em inconstitucionalidade no caso em tela.

Da constitucionalidade material

De outra face, sustenta o Deputado Régis de 
Oliveira que o Acordo entre Brasil e Estados Unidos 
fere direitos constitucionais atinentes à intimidade e à 
privacidade, além de ser contrário ao interesse público. 
Tais afirmações, no entanto, não procedem. 

Como o próprio Acordo estabelece (artigo VII, 
parágrafo 2, alínea a), ele não se presta a obrigar ne-
nhuma das partes a “fornecer informações sujeitas a 
privilégio legal, nem reveladoras de qualquer segredo 
comercial, empresarial, industrial ou profissional“. Há, 
ainda, a possibilidade de recusa à prestação de assis-
tência quando a “revelação das informações requeridas 
for contrária ao interesse público da Parte requerida” 
(artigo VII, parágrafo 1, alínea c). Ademais, o ato se 
refere em diversas ocasiões (como, por exemplo, no 
artigo V, parágrafo 3) à necessidade de se observarem 
as leis internas de cada uma das partes, não havendo 
que se falar em ofensa à cidadania ou em contrarieda-
de às regras constitucionais vigentes no país.

Tais ressalvas à aplicação das legislações inter-
nas são característica marcante dos acordos de Inter-
câmbio de Informações Relativas a Tributos realizados 
sob os moldes preconizados pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 
organização internacional de excelência e referência 
global no assunto. Nessa esteira, cabe destacar que o 
Acordo em análise segue o referido modelo. 

O nobre Deputado Régis de Oliveira argumenta, 
ainda, que o Acordo vai de encontro ao interesse públi-
co. Para embasar tal afirmação, assevera, entre outros 
argumentos, que haveria de se montar estrutura própria 
para a consecução dos objetivos do tratado, gerando 
despesas à Administração. Ocorre, no entanto, que essa 
afirmação não procede. Como se sabe, o Brasil já pos-
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sui a estrutura necessária para a Troca de Informações 
Relativas a Tributos, pois mantém Acordos para Evitar 
a Dupla Tributação com diversos países (Portugal, Chi-
le, África do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, França, 
China, Índia, Itália e vários outros), tendo todos esses 
Acordos cláusulas de troca de informações muito si-
milares ao pacto celebrado com os Estados Unidos. O 
mesmo ocorre com Acordos de Cooperação Aduaneira 
(inclusive tratados multilaterais), que o Brasil mantém 
com os EUA, Grã-Bretanha, Rússia, Mercosul, Israel, 
França e Países Baixos. 

Nesses casos todos, há cláusulas de troca de 
informações genéricas, similares ao Acordo aqui anali-
sado. Apenas a título exemplificativo, vejamos a CON-
VENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FE-
DERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚ-
BLICA DA ÁFRICA DO SUL PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM 
RELAÇÃO AOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA:

ARTIGO 26 
Troca de Informações

1. As autoridades competentes dos Estados Con-
tratantes trocarão entre si as informações necessárias 
para aplicar as disposições da presente Convenção 
ou da legislação interna relativas a impostos de qual-
quer espécie e descrição exigidos por conta dos Es-
tados Contratantes, na medida em que a tributação 
em questão não seja contrária à Convenção. A troca 
de informações não estará restrita pelos Artigos 1 e 
2. Qualquer informação recebida por um Estado Con-
tratante será considerada secreta da mesma maneira 
que uma informação obtida sob a legislação interna 
desse Estado e será comunicada apenas às pessoas 
ou autoridades (incluindo tribunais e órgãos adminis-
trativos) encarregadas do lançamento ou cobrança dos 
impostos referidos acima, da execução ou instauração 
de processos sobre infrações relativas a esses impos-
tos, ou da apreciação de recursos a eles correspon-
dentes. Essas pessoas ou autoridades utilizarão as 
informações somente para esses fins.

2. Em nenhum caso as disposições do parágrafo 
1 serão interpretadas no sentido de impor a um Estado 
Contratante a obrigação de:

a) tomar medidas administrativas contrá-
rias às suas leis e práticas administrativas ou 
às do outro Estado Contratante;

b) fornecer informações que não possam 
ser obtidas com base na sua legislação ou no 
curso normal da administração desse ou do 
outro Estado Contratante;

c) fornecer informações que revelariam 
qualquer segredo comercial, empresarial, in-

dustrial ou profissional, ou de processo co-
mercial, ou informações cuja revelação seria 
contrária à ordem pública (“ordre public”).

Nota-se, portanto, que a Troca de Informações 
Relativas a Tributos é prática corriqueira para a Receita 
Federal, não havendo nenhuma inconstitucionalidade 
ou injuridicidade nesse fato. E nesse sentido entendeu 
a Câmara dos Deputados na aprovação de todos os 
Acordos aqui mencionados.

Em conclusão, ainda que não pertencente ao âm-
bito de competência específico desta Comissão, mas 
em homenagem às considerações críticas do digno 
Relator, julgo pertinente frisar que o Acordo em tela 
interessa, em grande medida, à nossa Nação, especial-
mente por reforçar o combate à prática da sonegação 
fiscal, a qual subtrai recursos do Poder Público e dis-
torce o princípio constitucional da livre-concorrência, 
ao premiar os mais “espertos” e não os mais eficien-
tes. Neste passo, o referendo do Congresso Nacional 
ao presente instrumento abre caminho inclusive para 
a consumação das negociações destinadas a evitar a 
Dupla Tributação, medida também de grande interesse 
para o nosso país.

Assim, por todos os fundamentos indicados, ma-
nifesto-me pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do PDC 413, de 2007.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Flávio Dino.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Bonifácio de Andrada e 
Regis de Oliveira,pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 413/2007, nos termos do parecer do Deputado Flá-
vio Dino, designado Relator do vencedor. O Deputado 
José Genoíno apresentou voto em separado. O pare-
cer do Deputado Regis de Oliveira passou a constituir 
voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannun-
zio, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Felipe 
Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco Teno-
rio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, 
Indio da Costa, João Almeida, João Paulo Cunha, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Magela, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Marcelo Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
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donça Prado, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Queiroz, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Te-
nuta, Jaime Martins, Jairo Ataide, João Magalhães, 
Leo Alcântara, Onyx Lorenzoni, Pastor Pedro Ribeiro, 
Ricardo Barros, Sandro Mabel e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
REGIS DE OLIVEIRA

I – Relatório

Trata-se de Projeto de decreto legislativo de au-
toria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, destinado a aprovar o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no dos Estados Unidos da América para o intercâmbio 
de Informações relativas a tributos em Brasília, em 20 
de março de 2007.

O Acordo aplica-se aos seguintes tributos esta-
belecidos pelas partes: no caso dos Estados Unidos 
da América: impostos federais sobre a renda, impostos 
federais sobre a renda auferida da atividade autônoma, 
impostos federais sobre heranças e doações e impos-
tos federais sobre o consumo. No caso da República 
Federativa do Brasil: imposto de renda da pessoa física 
e da pessoa jurídica (IRPF e IRPJ, respectivamente), 
imposto sobre produtos industrializados (IPI), impos-
to sobre operações financeiras (IOF), imposto sobre 
propriedade territorial rural (ITR), contribuição para o 
programa de integração social (PIS), contribuição social 
para o financiamento da seguridade social (COFINS) e 
contribuição social sobre o lucro líquido (CSL).

Submetido à Comissão de Finanças e Tributa-
ção, o projeto foi aprovado nos termos do parecer do 
relator, ilustre deputado Ciro Gomes.

É o relatório

II – Voto 

 Quanto aos aspectos constitucional, jurídico e 
de boa técnica, o projeto em questão não atende aos 
pressupostos formais e materiais previstos na Consti-
tuição federal e está em desacordo com os princípios 
e normas do ordenamento jurídico brasileiro.

Introdução

 Faz-se necessário discorrer acerca de alguns 
conceitos de direito internacional que podem gerar 
dúvida durante análise dessa proposição e, com isso, 

dificultar o raciocínio lógico que deve prevalecer na 
análise do texto da lei.

O Acordo tributário entre Brasil e EUA, firmado 
entre o secretário da Receita Federal e o embaixador 
americano no Brasil, têm por finalidade o intercâmbio 
de informações relativas a tributos. Para tanto, esta-
belece obrigações para o governo e os contribuintes 
brasileiros, sujeitos, em especial, a fiscalização por 
parte do Estado estrangeiro. Assim, não se trata de 
Acordo no sentido restrito da palavra, mas sim de um 
“Tratado”, de implicações relevantes na ordem jurídi-
ca tributária.

Não devemos confundir Tratado com Acordo Exe-
cutivo, este “designa os acordos, em forma simplifica-
da, celebrados, em caráter excepcional, pelo Poder 
Executivo, a propósito de matérias de menor relevân-
cia incluídas no âmbito de sua exclusiva competência 
constitucional.” (Mello Filho, José Celso, “Constituição 
Federal anotada”, p.261).

O presente Acordo trata de matérias relevantes, 
tidas como “essenciais ao funcionamento do Estado”, 
conforme se verá adiante. Assim, da leitura das dispo-
sições presentes no Acordo, resta cristalino tratar-se 
de um “tratado”.

O Dicionário Oxford identifica tratado conforme o 
art. 1º, letra a, da Convenção de Viena: “Tratado significa 
um acordo internacional celebrado entre Estados em 
forma escrita e regido pelo direito internacional”. 

Já escrevera Lafayette: “Consiste o Tratado no 
consentimento recíproco de duas ou mais nações para 
constituir, regular, modificar, alterar ou extinguir um 
vínculo de direito. Aos tratados dá-se indiferentemen-
te a denominação de convenções, acordos, pactos e 
ajustes internacionais” (Princípios de Direito Interna-
cional, II, 1902, vol. I, p.267/268. Não divergia Clóvis 
Beviláqua, nem Hildebrando Accioly (Tratado de Direito 
Internacional Público, 1934, n. 1251).

Ressalta-se que “o poder de celebrar tratados e 
convenções se situa nos limites estatuídos pela Cons-
tituição.” (ob. cit. p.269)

Da competência para celebrar tratados

O inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal 
dispõe que “compete privativamente ao Presidente 
da República: VIII – celebrar tratados, convenções e 
atos internacionais, sujeitos a referendo do Congres-
so Nacional” (gn). 

Celso Ribeiro Bastos entende que “a utilização 
do termo privativo denota uma utilização exclusiva por 
parte da União a repelir a intromissão de qualquer ou-
tra pessoa.” (Bastos, Celso Ribeiro, “Curso de Direito 
Constitucional”, 19ª edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 
1998, pág. 298). Fernanda Dias define competência pri-
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vativa ou exclusiva: “quando é atribuída a uma entidade 
com exclusão das demais.” (Almeida, Fernanda Dias 
Menezes, “Competências na Constituição de 1988”, 2ª 
edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2000, pág. 79).

Esta competência atribuída pela norma jurídica 
constitucional ao Presidente da República é decor-
rência direta do inciso VII do referido artigo, porque 
somente o Estado que mantém relações com Estados 
estrangeiros é que pode, na verdade, celebrar tratados, 
convenções e editar atos internacionais. Essa regra é 
centenária e apareceu, pela primeira vez, na Consti-
tuição de 1891, art. 48, inciso 16, que atribuía com-
petência ao Presidente da República para entabular 
negociações internacionais, celebrar ajustes, conven-
ções e tratados, sempre ad referendum do Congresso, 
princípio mantido na Constituição de 1934 (art. 56, 6º), 
1937 (art. 74, d), 1946 (art. 87, VII), 1967 (art. 83, VIII) 
e a EC nº 1 de 1969 (art.81, X).

Cretella Junior esclarece que “a União, ou seja, 
o Presidente da República, tem competência privativa 
para manifestar-se, editando atos e celebrando acor-
dos, na órbita internacional. Atos são manifestações 
unilaterais, acordos são ajustes bilaterais. Espécie do 
primeiro tipo de manifestação são os reconhecimentos, 
as renúncias, as notificações, os protestos, espécie de 
acordos são os tratados, as convenções, os protocolos, 
os ajustes (...)”. (Comentários à Constituição de 1988, 
Ed. Forense Universitária, 1992, p.2906).

É importante frisar que “todo ato que importe em 
criação de direitos e obrigações para o Brasil na órbita 
internacional deve ser celebrado pelo Presidente da 
República e aprovado pelo Congresso Nacional para 
ser válida em face do direito interno. Isto seria exato 
quer em relação aos atos unilaterais (reconhecimen-
to, protesto, notificação, renúncia), quer em relação 
aos acordos internacionais (tratados e Convenções). 
(Pinto Ferreira, “Comentários à Constituição Federal 
Brasileira”, v. 3, 1992, Ed. Saraiva, p.480).

Conforme nos ensina Francisco Rezek, “todo Es-
tado soberano tem capacidade para celebrar tratados, 
e igual capacidade costuma ter as organizações inter-
nacionais. Cuida-se agora de determinar quem está 
habilitado a agir em nome daquelas personalidades 
jurídicas à hora do procedimento negocial. Ao contrário 
do treaty-making Power, que encontra sua disciplina no 
direito público interno de cada pessoa jurídica de direito 
das gentes, a representatividade exterior do Estado é 
matéria de direito internacional, sedimentada pela via 
costumeira, e hoje versada na Convenção de Viena. 
O ponto de partida para esse exercício analítico é o 
entendimento da dimensão jurídica do chefe de Estado 
(...) A voz externa do Estado é, por excelência, a voz de 
seu chefe. Em todos os atos relacionados com o com-

prometimento internacional, o chefe de Estado dispõe 
da autoridade fluente de seu cargo.” (Rezek, Francisco 
J., “Direito Internacional Público – Curso elementar, 9ª 
edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 2002, p. 34).

Não há dúvidas, o texto constitucional é claro: 
“compete privativamente ao Presidente da República 
(...). Assim, apenas e tão somente o Presidente da Re-
pública, na função de chefe de Estado e no exercício de 
sua competência privativa é que pode firmar acordos 
internacionais visando a criação de obrigações. Nes-
se sentido é o entendimento de Ives Gandra da Silva 
Martins para quem “o referido acordo é formalmente 
inconstitucional, por ter sido celebrado, não pelo Pre-
sidente da República, mas por uma autoridade subal-
terna ao Ministério da Fazenda, e não pelo Presidente 
americano ou por seu secretário de Estado, mas por 
um mero embaixador daquele país.” (Artigo: “Acordo 
tributário entre Brasil e Estados Unidos”, publicado 
em 12/06/2008 no jornal Gazeta Mercantil, Caderno 
A, pág. 13).

Alguns autores buscam encontrar uma distinção 
entre a competência privativa da exclusiva. Esta seria 
indelegável e a primeira delegável. Não é, no entanto, 
o que defluir da interpretação do artigo em comento. 
A matéria delegável vem expressamente prevista no 
parágrafo único. Como já comentei, apenas a Cons-
tituição ou a lei é que pode estabelecer hipóteses de 
delegação, descabendo efetuá-la através de decreto. 
Isto decorre do fato de que a constante alteração do 
exercício de competência pode envolver perturbação 
na ordem constitucional. A comunidade tem o dever de 
saber quem é o competente e como será esta exercida, 
sob pena de séria confusão na ordem jurídica. 

Digamos que podem existir hipóteses em que 
seja possível distinguir a competência privativa da 
exclusiva. No entanto, não deflui da análise do dispo-
sitivo em tela.

Há, contudo, exceções à regra prevista no pará-
grafo único do mesmo artigo. 

“Art. 84 (...). Parágrafo único. O Presiden-
te da República poderá delegar as atribuições 
mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira 
parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-
Geral da República ou ao Advogado-Geral da 
União, que observarão os limites traçados nas 
respectivas delegações.”

José Afonso da Silva esclarece que “são essas 
atribuições enumeradas, como privativas do Presiden-
te, no art. 84 da Constituição, cujo parágrafo único, no 
entanto, permite que ele delegue as mencionadas nos 
incisos VI (dispor, mediante decreto, sobre a organi-
zação e o funcionamento da administração, na forma 
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da lei), XII (conceder indulto e comutar penas, com 
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em 
lei) e XXV, primeira parte (prover os cargos públicos 
federais, na forma da lei, aos Ministros de Estado, ao 
Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral 
da União, que observarão, evidentemente, os limites 
traçados nas respectivas delegações.”

Para o renomado autor, “o Presidente da Repú-
blica por seus representantes diplomáticos acreditados 
(embaixadores, ordinários ou extraordinários, minis-
tros plenipotenciários ou encarregados de negócios), 
celebra o acordo (ou que nome tenha: “tratado”, “con-
venção”, “acordo”, “declaração”, “protocolo”, “ato”, etc 
– usaremos neste contexto, o termo “acordo” com esse 
sentido lato), que, devidamente assinado, é submetido 
ao referendo do Congresso Nacional” (“Comentário 
Contextual à Constituição”, 4ª edição, São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2007, p. 402).

Assim, somente os representantes diplomáticos 
acreditados é que poderão, por delegação do Presi-
dente da República, agir em nome deste no momento 
da celebração de um Tratado.

É verdade que existe ato do Presidente da Re-
pública outorgando competência ao Sr. Secretário da 
Receita Federal para firmar o acordo, inclusive como 
plenipotenciário. O que se deve indagar é: pode o 
Presidente da República, ao arrepio da Constituição, 
outorgar competências?

Essa manifesta inconstitucionalidade formal é 
motivo suficiente para rejeitar, de plano, o presente 
projeto de decreto legislativo. 

Poder-se-ia discutir se o vício de origem pode 
ser sanado pelo posterior encaminhamento pelo Pre-
sidente da República ao Congresso Nacional do texto 
do Acordo. 

Haveria concordância tácita ou ratificação por 
parte do Presidente, na medida em que assina o envio 
do texto ao Congresso Nacional?

Até se pode entender que tenha havido ratifica-
ção e, pois, a salvo estaria o pacto de qualquer vício 
de origem. No entanto, sabidamente, o ato de envio é 
meramente formal, o que não envolve concordância com 
seu conteúdo. Ademais, não houve um ato voluntário 
do Senhor Presidente que aponte sua aquiescência 
em relação ao contido no Acordo.

Não se pode falar em consentimento implícito, isto 
é, decorrente dos denominados facta concludentia. É 
que, em matéria de Direito Internacional que envolve 
concordância com tratativas tomadas ao longo de dis-
cussões sem fim, não se pode aceitar a concordância 
implícita. 

Daí nasce o primeiro vício, o que invalida o Acor-
do em todo seu teor, a saber, em se cuidando de ato 

privativo do Presidente da República, apenas ele po-
deria ser o subscritor do Acordo e não servidor sem a 
qualificação necessária para representá-lo.

Por parte de S. Exa. O Exmo. Sr. Embaixador ame-
ricano o ato não padece de dúvidas, quando menos 
pela teoria da aparência. A saber, o servidor público 
categorizado que perante ele se apresentou rotulando-
se titular de competência para tanto, discutiu o assunto 
e participou dos acordos iniciais, o que leva a autori-
dade a aceitá-lo como representante brasileiro. Ocor-
re que, no âmbito interno do ordenamento jurídico, a 
competência é fixada na Constituição da República e 
não em qualquer ato interno. Por conseqüência, só é 
competente aquele a quem a ordem jurídica outorga a 
atribuição e não aquele que busca o reconhecimento 
de validez. Não é competente quem quer, mas aquele 
assim rotulado pela norma jurídica. 

Titular privativo da competência, para firmar Acor-
dos é, de acordo com nossa Constituição, o Presidente 
da República (inciso VIII do art. 84). Para a prática de 
alguns atos, pode haver a delegação de competência, 
nos exatos termos do parágrafo único do mesmo arti-
go. Não se compreende, nas hipóteses de delegação, 
a assinatura de qualquer tipo de tratado. Ademais, a 
delegação decorre ou de previsão constitucional ou le-
gal (Oliveira, Regis Fernandes, “Delegação e avocação 
administrativas”, ed. RT, São Paulo, 2006). 

Seria possível dizer que qualquer autoridade 
pode firmar o tratado e, posteriormente, a vontade do 
Presidente seria manifestada? Seria admissível acei-
tar que o texto inicial possa ser discutido por qualquer 
autoridade, independentemente de autorização do 
Presidente e, posteriormente, ao ratificá-lo, sanada 
estaria qualquer irregularidade? 

Pode-se afirmar que existem duas fases: a primei-
ra de mera assinatura do Pacto para, depois aprovado 
o ato pelo Congresso Nacional, existir uma segunda 
manifestação da vontade, quando, então, seria im-
prescindível a presença do Presidente para celebra-
ção do pacto? 

Não seria crível que se aceitasse tal posição. 
É que faltaria seriedade à Administração brasileira 
em seu relacionamento internacional. Por primeiro, o 
agente firmatário de qualquer acordo há de ser quali-
ficado pelo ordenamento interno. Em segundo lugar, 
pode-se até aceitar que seja o Ministro das Relações 
Exteriores que, em tese, é o primeiro servidor abaixo 
do Presidente a falar em termos de relações externas. 
A assinatura de um servidor público, por mais quali-
ficado no direito interno como é o Sr. Secretário da 
Receita Federal, não tem o condão de validar Acordo 
Internacional de tal ordem. É verdade que o conteúdo 
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do tratado diz respeito ao aspecto tributário. No entan-
to, falta-lhe competência para fazê-lo. 

Daí resultar de vício intrínseco insuperável, dian-
te de não ter o Presidente da República subscrito ou 
firmado o documento internacional ou, ao menos, al-
gum servidor reconhecimento como competente pelo 
ordenamento normativo. 

3. Da competência negocial Todo Estado sobe-
rano tem capacidade para celebrar tratados. Quanto a 
isso não resta dúvida, a pergunta que surge é: quem 
pode representar um Estado na adoção ou autenticação 
do texto de um tratado ou expressar o consentimento 
do Estado em obrigar-se por um tratado? 

O artigo 7º da Convenção de Viena sobre o Di-
reito dos Tratados, assinada em 1969, diferencia três 
conjuntos de pessoas: 

3.1. aqueles que representam o Estado in-
dependentemente da apresentação de qualquer 
documento (§ 2º do artigo). Em virtude de suas 
funções e independentemente da apresentação de 
plenos poderes, são considerados representantes do 
seu Estado: 

3.1. 1. os Chefes de Estado e os Chefes de 
Governo: “a voz externa do Estado é, por excelência, 
a voz do seu chefe. Certo que a condução efetiva da 
política exterior somente lhe incumbe (...) Em todos os 
atos relacionados com o comprometimento internacio-
nal, o chefe de Estado dispõe da autoridade fluente 
de seu cargo” (Rezek, Francisco, “Direito Internacional 
Público – Curso Elementar”, 9ª edição, São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2002, p.34/35). 

3.1.2. Ministros das Relações Exteriores: pos-
sui qualidade representativa ampla a realização de 
todos os atos relativos à conclusão de um tratado. No 
entendimento do ilustre professor Francisco Rezek, “o 
ministro das relações exteriores se reputa um plenipo-
tenciário – no quadro internacional – desde o momento 
em que investido pelo chefe de Estado, ou pelo chefe 
de governo, naquela função especializada. Ele guar-
dará o benefício dessa presunção de qualidade, inde-
pendentemente de qualquer prova documental avulsa, 
enquanto exercer o cargo.” (ob. cit. p.36). 

3.1.3. o Chefe de missão diplomática, o em-
baixador ou o encarregado de negócios também pres-
cinde da apresentação de carta de plenos poderes, 
mas apenas em relação aos tratados bilaterais entre 
o Estado acreditante e o Estado acreditado. “A prática 
corrente demonstra que esses diplomatas negociam e 
assinam tratados bilaterais entre o Estado de origem e 
o Estado de exercício funcional, à base única do cre-
denciamento permanente de que gozam. Isto, porém, 
na exata medida em que a assinatura signifique des-
fecho do processo negocial e autenticação do texto 

avançado, mas sem implicar consentimento definitivo.” 
(Rezek, Francisco, “ob. cit. p.37”).

Ressalte-se que, os representantes brasileiros nas 
organizações internacionais ou em reuniões interna-
cionais possuem capacidade de assinar em nome do 
Estado sem necessidade de autorização expressa. Só 
o fato de ter sido indicado pelo país para tomar parte 
na organização ou na reunião já o credencia. A alínea 
c do § 2º do artigo 7º serve também para afirmar o 
seguinte: acordos assinados no âmbito de uma orga-
nização são acordos assinados por Estados.

3.2 aqueles que representam o Estado com a 
carta de plenos poderes (§ 1º do artigo, alínea a). 
Nos ensinamentos de Francisco Rezek, compreende-se 
que “a plenipotência que, de modo amplo ou limitado – 
respectivamente – recai sobre o ministro das relações 
exteriores e o chefe de missão diplomática, é certo que 
os demais plenipotenciários demonstram semelhante 
qualidade por meio da apresentação da carta de ple-
nos poderes. O destinatário dessa carta é o governo 
co-pactuante, e sua entrega deve preceder o início da 
negociação, ou a prática do ato ulterior a que se habilita 
o plenipotenciários (...) o elemento credenciado pela 
carta de plenos poderes há de ser, normalmente, um 
diplomata ou servidor público de outra área.”

3.3 aqueles que representam o Estado com au-
torização tácita (§ 1º do artigo, alínea b). 

Não possuem nenhuma autorização expressa, 
mas em virtude da prática ou dos costumes, é razo-
ável se supor que determinada pessoa representa o 
Estado.

No caso em análise, não há menção ao plenipo-
tenciário e, ademais ainda que o houvesse, o tratado 
se submete ao direito interno. Não é supra direito, de 
forma a suplantar a Constituição 

4. Da competência da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania para o controle da 
constitucionalidade de Acordos Internacionais. 

Evidente está que não basta mero firmar do pac-
to para que possa ser aprovado pelo Congresso Na-
cional. Há que se fazer, nesta instância, o exame da 
constitucionalidade de seus dispositivos, para saber se 
confrontam ou não com o ordenamento normativo. 

É da competência do Supremo Tribunal Federal a 
apreciação da inconstitucionalidade dos tratados, uma 
vez incorporados ao direito brasileiro (RTJ, 84/724 e 
121/270, bem como Informativo STF nº 48). 

Decidiu a mais alta Corte de Justiça do país que 
as disposições insertas em determinado ato interna-
cional “não obstante oriundas de instrumento inter-
nacional...não guardam validade na órbita interna, se 
afrontam preceito da Lei Magna” (RTJ 84/724 e 727, 
rel. Min. Djaci Falcão)
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No mesmo sentido a lição de Celso de Mello em 
acórdão proferido na Adin 1.480-3/DF. 

Por conseqüência, cabe a esta Comissão a apre-
ciação da constitucionalidade do contido no pacto fir-
mado pelo Brasil com qualquer país.

Como o pacto não foi firmado pelo Presidente 
da República, mas por autoridade sem a qualificação 
normativa exigida, o Acordo padece de vício.

5. Da inconstitucionalidade material
5.1 Competência privativa do agente fiscal. 
O inciso XXII do art. 37 da CF, acrescentado pela 

EC 42/03, dispõe que “as administrações tributárias da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, atividades essenciais ao funcionamento do Esta-
do, exercidas por servidores de carreiras específicas, 
terão recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com 
o compartilhamento de cadastros e de informações 
fiscais, na forma da lei ou convênio”.

No entendimento de Agustín Gordillo, “as ativida-
des do Fisco, desde a gênese da Administração Pública 
Moderna estão incluídas dentre aquelas funções es-
senciais do Estado e aparecem, desde logo, marcadas 
pela preocupação em assegurar o interesse público, 
caracterizando-se como típicas funções administrati-
vas, ligadas à satisfação constante das necessidades 
coletivas; prestação de bens e serviços.” “tratado de 
derecho administrativo”, Parte General, 7ª edição, Belo 
Horizonte: Ed. Del Rey, 2003, p. II-5.

Note-se que “a função pública concernente à Ad-
ministração fazendária atua com precedência e pre-
valência sobre outras atividades administrativas, no 
tocante aos mesmos fatos, pessoas ou bens. A função 
pública de arrecadação dos tributos, como atividade 
essencial ao funcionamento do Estado, em relação a 
fatos, pessoas e bens fiscalizados, tem prevalência so-
bre a competência concorrente ou o interesse de outro 
órgão administrativo. É o que estabelece a Constituição 
da República, em sua redação originária.” (Dr. Sacha 
Calmon Navarro Coelho, parecer intitulado, “A impor-
tância da Administração Tributária no Estado Democrá-
tico de Direito – análise da EC 42/03”, publicado pela 
Fenafisco 2008, 1ª edição, Brasília – DF, p. 141).

Quando a Constituição estabelece que a adminis-
tração fazendária deve ser exercida por servidores de 
carreiras específicas, o constituinte pretendeu conferir 
tratamento especial ao servidor da Administração tri-
butária, fortalecendo as carreiras fazendárias titulares 
da competência indelegável de arrecadar e fiscalizar 
tributos. Esse tratamento diferenciado foi a melhor forma 
encontrada pelo constituinte para garantir a seguran-
ça dos contribuintes contra abusos e arbitrariedades 
estatais, já que o agente fiscal, tendo a sua atividade 

submissa `lei, não disporá de critérios discricionários 
para a realização de sua função.

Juarez de Freitas, em parecer que aborda os 
efeitos da Emenda 42/03, conclui: “(...) o fiscal tributá-
rio ao exercer funções típicas e finalísticas de Estado 
(funções essenciais), merece a proteção de robustos 
anteparos formais e substanciais contra os voluntaris-
mos persecutórios ou enxugamentos fiscais lineares. 
Tais anteparos não devem servir, está claro, para a aco-
modação do agente público, mas para que este possa 
uma couraça num mundo de estonteante rotatividade 
no regime de trabalho. Essa segurança mínima longe 
de estimular a indolência, mostra-se benfazeja para 
o cumprimento fiel dos princípios constitucionais, em 
lugar do risco de obediência aos chefes ou poderosos 
da hora.” (ob. cit. p. 38).

A estabilidade do servidor, decorrente da efeti-
vidade do provimento de seu cargo, é também uma 
garantia contra qualquer tipo de ingerência externa. 
A não ingerência externa é um aspecto essencial nas 
relações internacionais e deve sempre prevalecer no 
intuito de preservar a soberania dos Estados. 

O Acordo tributário firmado entre Brasil e EUA 
permite ampla ingerência dos fiscais estrangeiros no 
procedimento interno de fiscalização tributária crian-
do obrigações ao Brasil que não são costumeiras em 
nossa ordem jurídica. 

Por exemplo, o Artigo VI do Acordo, que trata das 
“Fiscalizações Tributárias no Exterior”, dispõe que “(...) 
a pedido da autoridade competente da Parte requeren-
te, a autoridade competente da Parte requerida poderá 
permitir que representantes da autoridade competente 
da Parte requerente acompanhem uma fiscalização no 
território da Parte requerida”. 

Se a Administração tributária é tida como ativida-
de essencial do Estado, não pode suportar ela inge-
rência direta ou indireta de outros Estados. No mais, o 
contribuinte só está obrigado a abrir mão do sigilo de 
suas informações pessoais à autoridade constituída 
no Brasil, e não a autoridades estrangeiras.

Outra questão diz respeito ao art. V do referido 
Acordo que trata do “Intercâmbio de Informações a 
Pedido”. Dispõe: “a autoridade competente da parte 
requerida deverá fornecer, a pedido da Parte reque-
rente, informações para os fins mencionados no Artigo 
I. Tais informações A deverão ser intercambiadas inde-
pendentemente de a Parte requerida delas necessitar 
para propósitos tributários próprios ou de conduta sob 
investigação constituir crime de acordo com as leis da 
Parte requerida, caso ocorrida em seu território (...)”

Tal medida não me parecer razoável. O pedido 
de informações por parte de um Estado estrangeiro só 
deve ocorrer num momento de exceção e não como 
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regra. Obrigar o Brasil a intercambiar informações 
independentemente da necessidade do Estado con-
traparte, é prática não costumeira na Administração 
tributária do Brasil e onera a administração tributária 
sem fundamento. Como se não bastasse tais fatos, o 
sigilo das informações tributárias é garantia individual 
assegurada pelo art. 5º da CF e deve ser observada 
pelo Estado Brasileiro, não poderia ser relativizada no 
interesse de autoridade estrangeira. 

Ademais, o Acordo permite que “a autoridade da 
Parte requerente apresente questões escritas a serem 
respondidas pela pessoa que exibe os livros, documen-
tos, registros e outros elementos materiais relaciona-
dos ao item exibido”. Tal medida não constitui prática 
corriqueira em nosso ordenamento jurídico e onera a 
Administração tributária que não está preparada para 
assumir, de repente, custos elevados de infraestrutura 
que permitem a realização dessa atividade.

Ainda que assim não fosse, o presente Acor-
do apresenta outros pontos de inconstitucionalidade 
que merecem ser destacados pois ferem igualmente 
o ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, vale re-
produzir na íntegra a brilhante opinião legal proferida 
pelos ilustres professores Antonio Carlos Rodrigues 
do Amaral e Heleno Taveira Torres.

5.2 Dupla tributação
A respeito da imprescindibilidade do acordo so-

bre Dupla Tributação dizem os professores; “Antes 
de elencarmos as inconstitucionalidades do presente 
Acordo para Troca de Informações firmado com os Es-
tados Unidos (Tax Information Exchange Agreement ou 
TIEA), cumpre asseverar que este impõe compromissos 
gravosos à nação (art. 49, I, da CF) e não atende aos 
fundamentos que realmente interessam à sociedade, 
às empresas e ao Governo brasileiros. 

O propósito a ser perseguido pelo Executivo 
deveria ser aquele que estamos há mais de 40 anos 
em tratativas, ou seja, que o Brasil efetivamente enta-
bule negociações para firmar um Tratado para Evitar 
a Dupla Tributação com os Estados Unidos. E como 
não existem acordos desta natureza desprovidos de 
cláusula de troca de informações, com este não seria 
diverso. A diferença é que este tipo de dispositivo não 
contempla os graves vícios que inquinam o TIEA firma-
do e ora sob o escrutínio do Parlamento brasileiro. As 
cláusulas de troca de informações nos acordos para 
evitar a dupla tributação são acessórias e se prestam 
unicamente a assegurar o tratamento tributário de 
atos negociais praticados por nacionais de ambas as 
jurisdições e envolvendo a ordem tributária dos dois 
Países. Esta limitada troca de informações tem por fi-
nalidade impedir que o uso eventualmente abusivo das 
cláusulas para evitar a bitributação, de tal forma que 

o contribuinte pudesse simultaneamente atalhar a tri-
butação em ambas as jurisdições, pois o Tratado visa 
evitar a dupla tributação e não permitir a ausência de 
incidência tributária nos dois Países signatários.

Estamos convencidos de que o Governo brasileiro 
e os representantes dos setores empresariais estão 
de acordo quanto à necessidade de se promover os 
melhores esforços para a abertura das negociações 
de um acordo para evitar a dupla tributação com os 
Estados Unidos. E se o Governo americano quer uma 
garantia de aceitação dos termos do art. 26, do United 
States Model Income Tax Convention, certamente não 
haveria dificuldade para que fosse firmado um com-
promisso nesse sentido. A proposta americana pode 
ser corretamente negociada, apenas acompanhada 
de uns poucos ajustes introduzidos, como sói ocorrer 
entre Países soberanos, de forma a permitir a legítima 
fruição, sob a ótica da Constituição Federal pátria, dos 
ditames de um efetivo Tratado Bilateral para evitar a 
Dupla Tributação, para o que estaremos sempre dis-
postos a cooperar integralmente.

Note-se que acordos para intercâmbio de infor-
mações tributárias foram firmados pelos Estados Uni-
dos – como o ora submetido ao crivo do Congresso 
Nacional –, na quase totalidade dos casos, com ilhas 
do Caribe e do Pacífico, países típicos de Lista Negra 
para atividades tributárias que eventualmente pos-
sam ser ilícitas ou ilegitimamente promovam erosão 
de base tributária norteamericana (exceções, p. ex., 
são a Colômbia, com seus problemas de narcotráfi-
co e Farcs, e o México, com a questão da imigração 
ilegal para os EUA). Não consta que um País da en-
vergadura política, econômica, populacional, territorial 
e social como o Brasil tenha a qualquer momento se 
submetido a tão amplas e devastadoras violações de 
Direitos e Garantias Fundamentais de seus cidadãos 
e a tão evidentes – e indevidas – interferências de fun-
cionários de governo estrangeiro em seu território. O 
Brasil, assim, foi elevado a uma posição inferiorizada 
e de flagrante constrangimento na seara internacional. 
Apenas para citar, dos países que integram o BRIC, 
somente o Brasil não chegou a um acordo para evitar 
a dupla tributação com os Estados Unidos. Porém, os 
demais, Russia, India e China não precisaram de um 
TIEA para anteceder ou mesmo manter-se como con-
dição necessária daquele.

Ademais, enfatize-se que o acordo para troca de 
informações tributárias em nada interfere na apuração 
conjunta, entre autoridades judiciárias e policiais, de 
crimes de colarinho branco, de lavagem de dinheiro, 
de narcotráfico, corrupção ou terrorismo, que são ob-
jeto de outros tipos de tratados internacionais firmados 
no âmbito do Ministério da Justiça, para o que muito 
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pouco ou em nada contribuiria o presente TIEA firma-
do entre a Receita Federal brasileira e o Governo dos 
Estados Unidos.

5.3 Sobre a inconstitucionalidade formal
A Constituição Federal atribui competência priva-

tiva ao Presidente da República para firmar Tratados 
Internacionais (art. 84, VIII) e que são submetidos ao 
referendo do Congresso Nacional (art. 49, I). No caso 
em apreço, esta competência é indelegável, porque 
não se encontra especificada no parágrafo único do 
art. 84 como hipótese passível de delegação (somente 
nos incisos VI, XII e XXV o Presidente da República 
poderá transmitir as atribuições mencionadas), assim 
como são indelegáveis as competências, por exemplo, 
para adotar medidas provisórias (art. 62) e sancionar 
ou vetar as leis (art. 66, caput e § 1º). O Presidente da 
República, quando firma um Tratado, Acordo ou Con-
venção Internacionais age na capacidade de repre-
sentante máximo da Soberania Nacional (art. 1º, I), em 
nome não do Governo Federal, mas sim da República 
Federativa do Brasil.

O texto do acordo para troca de informações tri-
butárias firmado com os Estados Unidos (Tax Informa-
tion Exchange Agreement ou TIEA) foi subscrito pelo 
Secretário da Receita Federal, autoridade subalterna 
e de segundo escalão, que em nenhuma hipótese 
constitucional poderia ser investida de competência 
privativa do Presidente da República, para ato inter-
nacional de tamanha envergadura e importância, da-
das as evidentes implicações no campo dos Direitos 
e Garantias Fundamentais do cidadão brasileiro ou de 
suas empresas. No máximo, caberia a esta Autoridade 
o papel de negociação, mas nunca aquele de compro-
meter a República com outra nação.

A nulidade formal do referido Acordo é absoluta 
e não pode ser convalidada, o que impõe, de plano, o 
arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo pela 
CCJC da Câmara dos Deputados.

5.4 Sobre proseguem os autores a agressão 
aos direitos individuais Inconstitucionalidades 
materiais: Diversas são as inconstitucionalidades 
materiais perpetradas pelo texto do indigitado Acor-
do, entre elas:

O Art. I conjugado com os Arts. V e VI do Acordo 
permite indevida interferência de autoridades norte-
americanas em fiscalizações a serem conduzidas no 
Brasil, mesmo que o fato investigado não seja ilícito 
tributário – fiscal, administrativo ou criminal –, em nos-
so País. Ora, se o objeto da investigação não é ilícito 
no Brasil, a toda evidência, falta interesse público que 
justifique a submissão de um cidadão brasileiro ou de 
suas empresas ao escrutínio de funcionários de go-
verno estrangeiro, em solo pátrio.

Exige-se, pelo Acordo, de investigados brasilei-
ros a submissão a “juramento” (o que poderia levar a 
uma eventual pena de perjúrio nos Estados Unidos, 
inexistente em nossa jurisdição), permitir-se-ia direta 
ou indiretamente que autoridades norte-americanas 
(ou seus representantes) ingressassem nas repartições 
da Receita Federal ou em instalações de contribuintes 
brasileiros, obtivessem documentos ou os requisitas-
sem. Isto, sem dúvida, consuma sérias interferências 
e impõe custos de toda ordem não apenas à Receita 
Federal (Art. IX do Acordo), mas também ao cidadão 
brasileiro, mesmo que o ato investigado não configure 
nenhum ilícito no Brasil. 

A possível exigência de informações estatísticas 
de contribuintes brasileiros, prática também desconheci-
da por nosso direito, mas utilizada nos Estados Unidos, 
também imporá elevados custos às empresas pátrias, 
ainda que tais informações sejam de todo irrelevantes 
para a jurisdição brasileira. Assim, o brasileiro, sem 
sequer conhecer o objeto da fiscalização – uma vez 
que, além da confidencialidade exigida das autoridades 
fazendárias domésticas (Art. VIII), o ato supostamente 
investigado não será necessariamente um ilícito pela 
legislação pátria –, ficaria privado de garantias deri-
vadas de preceitos magnos da Constituição Brasileira 
garantidoras da ampla defesa e do contraditório, em 
processo judicial ou administrativo (inc. LV do art. 5º), 
bem como ao devido processo legal (inc. LIV do art. 
5º). A exigência de que as autoridades fazendárias 
brasileiras (Art. V, letra “e” do Acordo) forneçam livros 
e registros originais “e outros elementos materiais, 
inclusive, mas não limitados a, informações de posse 
de bancos, outras instituições financeiras, e qualquer 
pessoa”, representa outra situação de perplexidade, 
uma vez que, mesmo que o fato investigado fosse um 
ilícito no Brasil, o nível de exigência e de interferência 
nas atividades privadas e sigilosas dos contribuintes 
brasileiros dependeria de intervenção do Poder Judici-
ário, e nunca seriam perpetrados tão-somente a juízo 
discricionário do agente fiscal.

5.5 O direito à intimidade e à privacidade
E mesmo a intervenção judicial não é ilimitada, 

pois está submetida aos temperamentos exigidos pela 
própria CF, que garantem o direito à intimidade e pri-
vacidade. O sigilo de correspondências, comunicações 
telegráficas e de dados, bem como das comunicações 
telefônicas é igualmente assegurado, salvo este último 
caso para fins de investigação criminal (Incs. X e XII do 
Art. 5º da CF), e desde que antecedido de autorização 
judicial. De se recordar que o Supremo Tribunal Fede-
ral ainda não se manifestou sobre a extensão do sigilo 
bancário à luz da ordem constitucional, mais uma razão 
pela qual as autoridades fazendárias brasileiras não 



61886 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

poderiam comprometer o Brasil a cumprir obrigações, 
no TIEA, que possivelmente lhe são vedadas.

A intervenção de autoridades alienígenas em 
território nacional, objetivada pelo Acordo, junto a Re-
partições da Receita Federal e instalações de cidadãos 
e empresas brasileiros, viola também o inc. XXII do 
Art. 37 da CF, que atribui às autoridades fazendárias 
pátrias o exercício de “função essencial de Estado”, o 
que não admite intervenção de natureza política em 
suas legítimas atividades investigativas e menos ain-
da interferência, em suas funções fiscais, de qualquer 
funcionário de governo estrangeiro.

5.6 Agressão à cidadania
Igualmente, assevera o inc. LIII que nenhum bra-

sileiro será “processado ou sentenciado senão pela 
autoridade competente”, ou seja, o cidadão brasileiro 
(e cuja proteção aos princípios garantidores da “cida-
dania” é já albergada pelo Art. 1º, inc. II da CF), em 
território nacional, somente poderá ser investigado, 
inquirido ou coagido a fornecer informações, em ma-
téria fiscal, a “servidores públicos de carreira espe-
cífica” das administrações tributárias pátrias. Assim, 
nenhum brasileiro poderá sofrer constrangimento, em 
solo nacional, por supostos ilícitos praticados no exte-
rior e que não configurem nenhum ilícito tributário pela 
legislação doméstica. E mesmo que se configurassem 
em ilícitos segundo a ordem jurídica brasileira, a in-
vestigação tributária somente poderia ser conduzida, 
em caráter exclusivo, pelo exercício das atividades 
fiscais de autoridades fazendárias pátrias, para tanto 
legalmente competentes.

Já as próprias definições do Art. IV do Acordo 
enfrentam sérias implicações e cometem flagrantes 
inconstitucionalidades. Enquanto as “autoridades com-
petentes” para fins brasileiros são apenas o Ministro da 
Fazenda e o Secretário da Receita Federal, no caso 
dos Estados Unidos elas são o Secretário do Tesouro 
“ou seu representante, ou seus representantes auto-
rizados”. Ou seja, qualquer funcionário subalterno do 
governo estrangeiro, desde que por ele autorizado, po-
derá submeter as autoridades fazendárias pátrias e os 
cidadãos e empresas brasileiros aos constrangimentos 
e alta interferência alienígena determinados pelo Acor-
do. A definição de “leis penais” é igualmente gravíssi-
ma, pois determina que “leis criminais” serão aquelas 
assim interpretadas pelas “autoridades competentes” 
(Art. X) “independentemente de estarem contidas em 
leis tributárias, no Código Penal ou em outros diplomas 
legais” (Art. IV). Ou seja, crime tributário é aquilo que 
as autoridades fazendárias do Brasil ou dos Estados 
Unidos, em sua própria e peculiar interpretação, assim 
entenderem. Isto, sem dúvida nenhuma, viola frontal-
mente o princípio da legalidade hospedado no inc. II 

do art. 5º, bem como o inc. XXXIX, que assegura que, 
em solo brasileiro, “não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

5.7 Extradição
Corolário dessa conclusão é o inc. LI do art. 5º 

que garante que “nenhum brasileiro será extraditado” 
(com exceção apenas de naturalizados, por crimes 
praticados no exterior antes da naturalização ou por 
tráfico de entorpecentes). Ora, se o fato investigado 
pelos funcionários de governo alienígena não são ilí-
citos fiscais no Brasil, resta evidente ser vedado que, 
por vias oblíquas, autoridades fazendárias brasileiras 
constrinjam um cidadão brasileiro a se submeter, em 
solo pátrio, a investigações de supostos ilícitos, por 
aqui não apenados e eventualmente praticados alhures 
(o que poderia ter ocorrido até mesmo por ignorância 
de um cidadão brasileiro da complexa e diversificada 
legislação fiscal dos Estados Unidos).

5.8 Jurisdição. Sigilo fiscal e de dados
Ainda de extrema gravidade é a possibilidade 

veiculada pelo Art. VIII (Confidencialidade) do TIEA, 
permitindo que as autoridades fazendárias de ambos 
os Países, ao seu exclusivo critério, possam autorizar 
a cessão das informações sigilosas obtidas junto aos 
contribuintes para quaisquer outros órgãos de seus 
Governos (ou seja, para qualquer “pessoa, entidade 
ou autoridade”) ou de “qualquer outra jurisdição”. As-
sim, bastará que qualquer terceiro país ou autoridade 
de qualquer outro órgão apenas requeira uma auto-
rização da autoridade fazendária da outra parte que 
poderá obtê-la, de forma confidencial, da autoridade 
fiscal doméstica, disseminando-se o conhecimento e 
o uso das informações mais relevantes e exclusivas 
obtidas junto a cidadãos e empresas brasileiras.

Destarte, o sigilo fiscal, como expressão do direi-
to à intimidade e à privacidade (incs. X e XII do art. 5º 
da CF) e também a proteção às criações e segredos 
industriais, comerciais, dos negócios e profissionais 
de nacionais e empresas brasileiras (inc. XXIX do art. 
5º), pelo Acordo ora sob análise do Congresso Nacio-
nal, ou são ignorados ou reduzidos à irrelevância ante 
a possibilidade de sua disseminação generalizada a 
qualquer terceiro, desde que obtida uma simples (e 
secreta) autorização da autoridade fiscal. Destarte, 
além do risco real de se reduzir a pó a proteção ao si-
gilo, à privacidade e à intimidade constitucionalmente 
consagrados (e também a legítima proteção aos se-
gredos empresariais), em uma só penada a parte final 
do Art. VIII indevidamente atribui às autoridades fiscais 
brasileiras a capacidade de, por via oblíqua, incorporar 
e substituir a competência privativa do Presidente da 
República (art. 84, VIII) para firmar Tratados e Acordos 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61887 

Internacionais e exclusiva do Congresso Nacional (art. 
49, I), para referendá-los.

E, por fim, como as interpretações e práticas de-
terminadas pelo Acordo são “confidenciais” (Art. IX), 
não haverá possibilidade real de controle das ativida-
des objetivadas pelo Acordo em solo pátrio, seja das 
várias atividades das autoridades fazendárias brasi-
leiras, seja das práticas dos funcionários do governo 
estrangeiro (cf. Art. V e Art. VI do Acordo).

Em síntese, estas são algumas das inconstitu-
cionalidades formais e materiais do referido Acordo 
firmado entre a Receita Federal e o Governo dos Es-
tados Unidos da América, para intercâmbio de infor-
mações tributárias, sem qualquer relação direta com 
a proposta de negociação de uma convenção para 
evitar a dupla tributação entre as nações, que detêm 
profundos laços de amizade e respeito mútuo e que 
há séculos entabulam transações econômicas comer-
ciais de lado a lado.

Diante disso, consideramos o Acordo (TIEA) como 
uma proposta gravemente inconstitucional, de indevi-
da e desnecessária cessão da Soberania brasileira, 
o qual seriamente compromete Direitos e Garantias 
Fundamentais dos cidadãos brasileiros e de suas 
empresas, assegurados pela Constituição da Repú-
blica, sem real evidência de atenção aos ditames que 
regem a Administração Pública em geral e Tributária 
em particular (art. 37, caput, e inc. XXII da CF) ou ao 
interesse público nacional. Poderá mesmo transformar-
se em um empecilho a que os Estados Unidos efeti-
vamente negociem um Tratado Bilateral para Evitar a 
Dupla Tributação, na medida em que as autoridades 
fazendárias brasileiras assumiriam o ônus da “troca de 
informações” sem o bônus de se obter legítimas con-
cessões junto ao Governo dos Estados Unidos. Dessa 
forma, o texto do Acordo, além de consumar graves 
ofensas à Constituição Federal, configura-se em um 
notável constrangimento ao nosso País no concerto 
das nações e um compromisso gravoso para o Brasil 
sem qualquer razão prática que o justifique.

Este entendimento sobre o texto do Acordo ob-
viamente seria o mesmo para todo e qualquer outro 
País, independentemente de a parte signatária ser os 
Estados Unidos, nação amiga pela qual nutrimos o 
maior respeito. De se destacar, inclusive, que autori-
dades da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos 
e de sua Embaixada no Brasil já em diversas ocasiões 
manifestaram interesse concreto em levar adiante as 
negociações voltadas ao Tratado Bilateral para Evi-
tar a Bi- Tributação, este sim, do autêntico interesse 
de cidadãos brasileiros e de suas empresas, ao que 
o presente TIEA, ora sob apreciação no Congresso 
Nacional, em nada colabora ou incentiva. Ao contrá-

rio, subjuga a posição de negociação privilegiada do 
País à condição de nação não-transparente e, de tal 
modo, que se faça necessário recorrer a instrumentos 
típicos de controle de países de tributação favoreci-
da, usualmente albergados em Black Lists, para que 
negociações de um acordo para evitar a bitributação 
dependa de um TIEA, o que, definitivamente, nunca 
poderia ser o caso brasileiro.

Assim, não resta dúvida quanto a inconstitucio-
nalidade do projeto de decreto legislativo 413 de 2007. 
Como vimos, a Administração tributária é atividade 
essencial do Estado não aceitando qualquer tipo de 
ingerência externa. Ademais, há manifesta agressão 
a direitos individuais, na forma mencionada e analisa-
da pelo ilustre professor Antônio Carlos Rodrigues do 
Amaral e Heleno Taveira Torres.

 Diante do exposto, o parecer é pela inconstitu-
cionalidade, injuridicidade e inadequada técnica legis-
lativa do Projeto de decreto legislativo.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2008. – 
Deputado Regis de Oliveira.

VOTO EM SEPARADO

Deputado José Genoíno

I – Relatório

A presente proposição, originária da Mensagem 
nº 741, de 2001, submetida pelo Exmº Sr. Presidente 
da República à apreciação do Congresso Nacional, 
com base no art. 49, I, da Constituição Federal, apro-
va o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Uni-
dos da América para o Intercâmbio de Informações 
Relativas a Tributos, celebrado em Brasília, em 20 de 
março de 2007. 

O mencionado Acordo tem como objetivo possi-
bilitar o intercâmbio de informações relativas a tributos 
entre as autoridades competentes dos dois países, de 
forma a coibir a prática de ilícitos.

Na Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, a mensagem foi aprovada, acatando-se o 
parecer do relator, ilustre deputado João Almeida, nos 
termos do presente Projeto de Decreto Legislativo. De 
igual forma, foi aprovado parecer favorável na Comis-
são de Finanças e Tributação, nos termos do parecer 
do relator, ilustre deputado Ciro Gomes. 

O Acordo agora vem à apreciação por esta Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania para 
o exame quanto a sua constitucionalidade e juridici-
dade, nos termos do art. 54, I, do Regimento Interno 
desta Casa, tendo recebido parecer do relator, ilustre 
deputado Regis de Oliveira, pela inconstitucionalida-
de, injuridicidade e má técnica legislativa, em face do 
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qual pedimos vênia para apresentar o presente voto 
em separado.

É o relatório.

II – Voto

1. Da inexistência de obstáculo constitucio-
nal à assinatura de atos internacionais por pleni-
potenciários

A sistemática constitucional para a convenção 
de Atos internacionais mantém-se a mesma desde 
a primeira Constituição republicana de 1891. Desde 
aquele Texto já se estabelecia que a celebração de 
Acordos e Tratados internacionais era competência 
privativa do Presidente da República, determinação 
repetida nas demais Constituições1. Não obstante, o 
instituto da Carta de Plenos Poderes vem sendo uti-
lizado pela diplomacia nacional desde os primeiros 
anos da República. Os constituintes perceberam, pois, 
desde a primeira experiência constitucional efetiva-
mente brasileira, que seria impossível ao Presidente 
da República comparecer à negociação de todos os 
Atos internacionais que o Brasil pretendesse assinar. 
Assim, a Plenipotência é o mecanismo que permite ao 
Presidente nomear autoridade de sua confiança para 
as negociações, manifestando sua concordância com 
o ato posteriormente, de modo a viabilizar seu envio 
às Casas Legislativas.

O uso da Carta de Plenos Poderes está regulado 
pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, 
aprovada por este Congresso Nacional em 17 de julho 
de 2009, pelo Decreto Legislativo n° 496. Interessante 
mencionar que, ainda que tenham sido apresentadas 
reservas a alguns dispositivos do Tratado, não foram 
feitas ressalvas aos dispositivos que regem a Pleni-
potência. São eles:

Artigo 7 
Plenos Poderes

1. Uma pessoa é considerada representante de 
um Estado para a adoção ou autenticação do texto 
de um tratado ou para expressar o consentimento do 
Estado em obrigar-se por um tratado se:

a) apresentar plenos poderes apropriados; ou
b) a prática dos Estados interessados ou outras 

circunstâncias indicarem que a intenção do Estado era 
considerar essa pessoa seu representante para esses 
fins e dispensar os plenos poderes.

2. Em virtude de suas funções e independente-
mente da apresentação de plenos poderes, são con-
siderados representantes do seu Estado:

1 Art. 48 da Constituição de 1891, art. 87 da Constituição de 1946 e 
art. 81, X, da Constituição de 1967 com a Emenda n° 1 de 1969.

a) os Chefes de Estado, os Chefes de Governo 
e os Ministros das Relações Exteriores, para a reali-
zação de todos os atos relativos à conclusão de um 
tratado;

b) os Chefes de missão diplomática, para a ado-
ção do texto de um tratado entre o Estado acreditante 
e o Estado junto ao qual estão acreditados;

c) os representantes acreditados pelos Estados 
perante uma conferência ou organização internacional 
ou um de seus órgãos, para a adoção do texto de um 
tratado em tal conferência, organização ou órgão.

O consenso em torno do uso da Carta de Plenos 
Poderes decorre de sua constitucionalidade. A com-
petência privativa do Presidente mantém-se intacta, 
visto que não ocorre delegação ou outorga do poder 
de firmar o Acordo internacional.

É importante não se confundir pelo uso indis-
criminado dos termos “delegação” e “outorga” como 
sinônimos da plenipotência: tratam-se de institutos di-
ferentes, que não se confundem. Isto porque, segundo 
os estudiosos do Direito Administrativo, a delegação 
transfere unicamente a execução de um serviço, para 
que o delegado o preste ao público em seu nome e 
por sua conta e risco, nas condições regulamentares e 
sob controle estatal, enquanto a outorga significa uma 
transferência da própria titularidade da ação.

A Plenipotência, por sua vez, não se confunde 
com nenhum dos dois institutos. O Plenipotenciário, ao 
firmar um Ato internacional, não o faz em seu nome, 
mas sim como representante extraordinário do Presi-
dente da República, que, em última instância, é o real 
signatário. Não é, pois, uma delegação. Igualmente, 
não podemos falar em uma outorga do poder de fir-
mar Acordos, visto que a titulariedade da competência 
permanece com o Chefe do Poder Executivo.

A Plenipotência é, portanto, um instrumento sui 
generis, sem relação com outros instrumentos conti-
dos na legislação nacional. A simples assinatura de 
documento internacional por detentor de Carta de 
Plenos Poderes não acarreta qualquer compromisso 
ao País, uma vez que a própria Carta limita os pode-
res de seu portador.

A título de exemplificação, podemos mencionar 
a própria Carta utilizada pelo então Secretário da Re-
ceita Federal para firmar o Acordo em análise, que foi 
concedida pelo Presidente da República e referenda-
da pelo Ministro das Relações Exteriores. É a que se 
lê a seguir:

“Faço saber, aos que esta Carta de Ple-
nos Poderes virem, que nomeio o Senhor 
Jorge Antonio Deher Rachid, Secretário 
da Receita Federal, meu plenipotenciário 
para assinar, em nome do Governo brasileiro, 
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o Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América para o Intercâmbio de In-
formações Relativas a Tributos.

Em fé do que, mandei passar essa Carta 
de Plenos Poderes, que vai por mim assina-
da e contém o selo das Armas da República, 
referendada pelo Ministro das Relações Ex-
teriores.

Dada no Palácio do Planalto, em Bra-
sília, em 27 de fevereiro de 2007, 186° da 
Independência e 119° da República.” (ênfa-
se nossa).

Note-se que a Carta deixa clara a com-
petência do seu portador: assinar o Acordo 
que menciona em nome do Chefe do Execu-
tivo, sem poder dispor sobre nenhum outro 
assunto. 

Além disso, é importante ressaltar que 
a mera assinatura do Acordo não possui o 
condão de comprometer o País internacio-
nalmente. Ela serve, apenas, para autenticar 
o texto convencionado, ou seja, restringe-se 
ao consentimento sobre a redação do projeto 
e é prenunciativa da expressão de vontade de 
assumir o vínculo, o qual poderá ou não ser 
efetivado posteriormente.

A vinculação do país ao ato internacio-
nal somente ocorrerá após a troca de instru-
mentos de ratificação, que, segundo Sette 
Câmara, é:

“o ato pelo qual a autoridade nacional 
competente informa às autoridades corres-
pondentes dos Estados cujos plenipotenciá-
rios concluíram, com os seus, um projeto de 
tratado, a aprovação que se dá a este projeto 
e que o faz doravante um tratado obrigatório 
para o Estado que esta autoridade encarna 
nas relações internacionais.”2

Temos, portanto, que a ratificação do Acordo, ato 
privativo do Presidente da República, é o único meca-
nismo capaz de vincular internacionalmente o Brasil. 
Novamente, podemos buscar na Convenção de Viena 
sobre Direito dos Tratados a unanimidade internacional 
sobre o tema. Vejamos:

2  CAMARA, José Sette. A conclusão dos Tratados Internacio-
nais e o Direito Constitucional Brasileiro. Boletim da Sociedade 
Brasileira de Direito Internacional. Brasília, anos XXXIV a XLI, ns. 

69/71, pg. 15.

Artigo 11 
Meios de Manifestar Consentimento 

em Obrigar-se por um Tratado

O consentimento de um Estado em obrigar-se por 
um tratado pode manifestar-se pela assinatura, troca 
dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer 
outros meios, se assim acordado.

Artigo 14

Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Ma-
nifestado pela Ratificação, Aceitação ou Aprovação

1. O consentimento de um Estado em obrigar-se 
por um tratado manifesta-se pela ratificação:

a) quando o tratado disponha que esse consen-
timento se manifeste pela ratificação;

b) quando, por outra forma, se estabeleça que 
os Estados negociadores acordaram em que a ratifi-
cação seja exigida;

c) quando o representante do Estado tenha as-
sinado o tratado sujeito a ratificação; ou

d) quando a intenção do Estado de assinar o 
tratado sob reserva de ratificação decorra dos plenos 
poderes de seu representante ou tenha sido manifes-
tada durante a negociação.

2. O consentimento de um Estado em obrigar-
se por um tratado manifesta-se pela aceitação ou 
aprovação em condições análogas às aplicáveis à 
ratificação.

Em coerência com o disposto na referida Conven-
ção, o próprio Acordo em análise dispõe textualmente 
que a vinculação brasileira somente se dará pela tro-
ca dos instrumentos de ratificação. Ainda que assim 
não o fosse, todos os Plenos Poderes emitidos pelo 
Presidente brasileiro são do tipo previsto no item ‘d’ do 
mencionado art. 14 da Convenção de Viena: dependem 
de confirmação pelo Presidente da República.

Por fim, ressalta-se ainda que a sistemática des-
crita – assinatura por Plenipotenciário e ratificação 
pelo Presidente da República – vem sendo, como já 
mencionado, utilizada desde a primeira Constituição 
Republicana. Conforme levantamento realizado pelo 
Ministério das Relações Exteriores, entre os anos de 
2000 e 2008 foram assinados 2.169 (dois mil, cento e 
sessenta e nove) Acordos e, dentre eles, apenas 39 
foram assinados diretamente pelo Presidente da Re-
pública, sendo o restante assinado de acordo com a 
sistemática referida. 

Dentre os Atos mencionados, destaca-se, a título 
de exemplo, a Convenção sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência, assinada pelo Secretário Adjunto 
de Direitos Humanos da Presidência da República, 
munido de Carta de Plenos Poderes e aprovada pelo 
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Congresso Nacional com status hierárquico de Emenda 
Constitucional (Decreto Legislativo n° 186/2008), em 
9 de julho de 2008.

Competência privativa do agente fiscal

A Constituição Federal determina, em seu art. 37, 
XXII, que a Administração Tributária é atividade essen-
cial ao funcionamento do Estado e, portanto, deve ser 
exercida por servidores de carreira específica. Com tal 
disposição, o constituinte pretendeu conferir tratamento 
especial ao servidor da Administração Tributária, fortale-
cendo as carreiras fazendárias titulares da competência 
indelegável de arrecadar e fiscalizar tributos.

Tanto é que o Código Tributário Nacional, re-
cepcionado como Lei Complementar, determina que 
a legislação tributária regulará a competência e os 
poderes das autoridades administrativas em matéria 
de fiscalização, aplicando-se “às pessoas naturais ou 
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que go-
zem de imunidade tributária ou de isenção de caráter 
pessoal” (art. 194).

Assevera-se, portanto, a importância do presente 
Acordo, no sentido em que ele garante que as auto-
ridades nacionais de fiscalização tributária serão as 
únicas responsáveis, no território de cada Parte, por 
promover as ações de investigação tributária. Cumpre-
se, portanto, a diretiva constitucional de que nenhum 
brasileiro será “processado ou sentenciado senão pela 
autoridade competente”3.

O Tratado sub examine assegura tal garantia cons-
titucional quando determina que a autoridade compe-
tente da Parte requerente poderá solicitar informações 
à Parte requerida (art. V, 1). Ou seja, as informações 
serão obtidas pela Parte requerida, que terá a possi-
bilidade de, nos termos do Acordo, repassá-las à au-
toridade nacional do Estado estrangeiro. Dessa forma, 
o Tratado não permite qualquer ingerência estrangeira 
nas atividades de fiscalização nacionais, a exemplo do 
que acontece nos tratados de cooperação em matéria 
penal ou aduaneira.

 
Da subsidiariedade do Acordo

Tendo em vista a excepcionalidade da trans-
missão de informações tributárias, o art. V determina 
que cada Parte somente poderá formular o pedido de 
informações com base no Acordo “quando impossibi-
litada de obter as informações solicitadas por outros 
meios, exceto quando o recurso a tais meios acarretar 
dificuldades desproporcionais”. A mesma previsão é 
repetida no art. VII, 1, b, que assim dispõe:

3 Constituição Federal, art. 5o, LIII.

“Artigo VII
1. A autoridade competente da Parte re-

querida poderá negar assistência:
(...)
b) quando a Parte requerente não tiver 

utilizado todos os meios disponíveis em seu 
próprio território para obter as informações, ex-
ceto quando o recurso a tais meios ocasionar 
dificuldades desproporcionais. (...)”

Tal previsão é necessária porque o intercâmbio de 
informações com Estado estrangeiro só deve ocorrer 
em momento de exceção, nunca como regra.

Do intercâmbio de informações

O Acordo sob análise fixa que as Partes irão 
estabelecer intercâmbio de informações na forma es-
tabelecida no art. V, ou seja, serão trocadas informa-
ções independentemente do propósito tributário ou da 
conduta sob investigação constituir crime de acordo 
com as leis da Parte requerida, caso ocorrida em seu 
território. Além desse procedimento, também serão 
adotadas formas adicionais de intercâmbio, conforme 
apontado no art. X.

Sobre a possibilidade de intercâmbio de infor-
mações ainda que o fato averiguado não constitua 
ilícito na Parte requerida, importante destacar que tal 
dispositivo já consta em Acordos de Cooperação em 
Matéria Penal firmados pelo Brasil e reiteradamente 
aprovados pelo Congresso Nacional4. 

Importante, ainda, destacar que já existe um Acor-
do de assistência judiciária em matéria penal5 firmado 
com os Estados Unidos da América, no qual as partes 
se obrigam a prestar assistência mútua, em matéria 
de investigação, inquérito, ação penal, prevenção de 
crimes e processos relacionados a delitos de natureza 
criminal 6. O mesmo instrumento ainda prevê que será 
adotada qualquer forma de assistência não proibida 
pelas leis do Estado requerido7, o que resguarda a 
soberania de cada uma das partes. 

Ora, se em Acordos de matéria penal que podem, 
inclusive, levar à condenação de nacional, admite-se o 
intercâmbio de informações que não constituam ilícito 
na Parte requerida, não se justificaria a recusa no pre-
sente Tratado, sobre investigação tributária, cujo objeto 
são ilícitos civis e administrativos.

4 Exemplifica-se com os Tratados de Assistência Jurídica Mútua 
firmados entre o Brasil e Canadá (Decreto Legislativo n° 219, de 
2008), Reino Unido (Decreto Legislativo n° 370, de 2007), Espanha 
(Decreto Legislativo n° 299, de 2007) e Suriname (Decreto Legis-
lativo n° 297, de 2007).
5 Decreto nº 3.810, de 2 de maio de 2001.
6 Artigo I, Alcance da Assistência.
7 Artigo I, 2.
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Não há que se falar, portanto, em falta de in-
teresse público que justifique a investigação pelas 
autoridades tributárias brasileiras. Pelo contrário, o 
Estado brasileiro vem sendo reconhecido mundialmen-
te por cooperar em atividades de combate a ilícitos 
internacionais. Ainda que determinado fato não seja 
considerado proibido em solo brasileiro, não se justifica 
impedir a apuração de atos realizados alhures, sobre-
tudo quando verificada autorização legal e existência 
de tratado internacional sobre o tema.

Quanto à forma como serão realizadas as ativi-
dades de cooperação, o art. V dispõe que, caso solici-
tado pela Parte requerente, a autoridade competente 
da Parte requerida deverá agir na extensão permitida 
por suas leis internas.

Qualquer ação solicitada que seja ilegal ou con-
trária às práticas administrativas nacionais não esta 
abrangida pelo Acordo e, assim, não poderá ser con-
cedida. Não existe, portanto, inconstitucionalidade 
nas formas de cooperação listadas.

Perceba-se, ainda, que a incorporação do pre-
sente Acordo ao ordenamento jurídico nacional não 
enseja o cumprimento direto e imediato dos pedidos de 
cooperação. Será necessário, no que assim dispuser 
a legislação nacional, obediência aos trâmites legais, 
inclusive com a concessão de ordem de exequatur para 
sua aplicação. Assim sendo, para aqueles atos para 
os quais se exija, na legislação brasileira, autorização 
do judiciário, como em casos de quebra de sigilo fis-
cal, será necessário procedimento de concessão de 
ordem de exequatur, requisitada pelo governo dos 
Estados Unidos8.

Do lado brasileiro, e por força do próprio tratado, 
a obtenção de dados bancários, por intermédio das 
autoridades fazendárias, é providência que deve seguir 
o cânon da legislação interna sobre o tema. Deve-se 
atentar, especialmente, à Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras e dá outras 
providências.

A aludida lei complementar dispõe que não cons-
titui violação do dever de sigilo a comunicação, às au-
toridades competentes, da prática de ilícitos penais 
ou administrativos, abrangendo o fornecimento de 
informações sobre operações que envolvam recursos 
provenientes de qualquer prática criminosa9. 

8 Nesse sentido, vide julgamento de Hábeas Corpus n° 85.588/RJ, 
Relator Ministro Marco Aurélio.
9 Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, inciso IV, do 

§ 3º, do art. 1º.

Deve-se observar que a quebra de sigilo, fora 
das hipóteses autorizadas pela Lei Complementar nº 
105, de 2001, constitui crime e sujeita os respon-
sáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e 
multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na exata re-
produção da dicção da lei. 

Por meio de solicitação apresentada com razoável 
antecedência, o art. VI do Acordo sob exame estipula 
que uma Parte poderá solicitar que a outra permita a 
entrada de funcionários do requerente no território do 
requerido, nos limites permitidos pelas leis internas, a 
fim de entrevistar pessoas físicas e examinar registros, 
com o consentimento prévio das pessoas envolvi-
das, bem como a entrada de representantes da Parte 
requerente para acompanhamento de fiscalização no 
território da Parte requerida. Por este procedimento, as 
informações serão prestadas pelos nacionais de cada 
Parte à sua autoridade tributária. Não existe, portanto, 
o risco de que autoridades estrangeiras conduzam 
investigações tributárias em território nacional.

A autoridade competente da Parte requerida po-
derá negar assistência nos casos previstos no art. VIII, 
1, quais sejam: (i) quando o pedido não for feito em 
conformidade com o Acordo sub examine; (ii) quando 
a Parte requerente não tiver utilizado todos os meios 
disponíveis em seu próprio território para obter as in-
formações, exceto quando o recurso a tais meios oca-
sionar dificuldades desproporcionais; ou (iii) quando a 
revelação das informações requeridas for contrária ao 
interesse público da Parte requerida.

O Acordo não deverá impor, conforme o art. VI, 
2, às Partes qualquer obrigação de fornecer informa-
ções sujeitas a privilégio legal, nem reveladoras de 
qualquer segredo comercial, empresarial, industrial 
ou profissional ou processo comercial, como também 
de tomar medidas administrativas em desacordo com 
suas leis e práticas, ou, ainda, de fornecer informa-
ções que discriminariam um nacional da Parte reque-
rida, daí sua plena conformidade com as garantias 
constitucionais. 

Por fim, o art. VI, 4 determina que a Parte reque-
rida não está obrigada a obter e fornecer informações 
que a Parte requerente estaria impossibilitada de ob-
ter em circunstâncias similares sob suas próprias leis 
para o fim de administração ou cumprimento de sua 
legislação tributária ou em resposta a um pedido váli-
do da Parte requerida com base no Acordo em ques-
tão. A previsão garante, portanto, a reciprocidade, à 
medida que nenhuma Parte poderá exigir da outra 
informação que, segundo sua própria legislação, não 
possa conceder.
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Do sigilo bancário e fiscal

Os contribuintes, como os cidadãos em geral, 
têm direito à privacidade. Privacidade pessoal, abso-
lutamente necessária à preservação dos valores da 
individualidade e da dignidade humana, e privacidade 
empresarial, absolutamente necessária à prática da li-
vre iniciativa econômica e da livre concorrência10. Por 
outro lado, a preservação dos interesses do Estado 
na arrecadação de tributos exige que, especialmente 
para conferir efetividade aos princípios da pessoali-
dade dos impostos e da capacidade econômica, seja 
facultado à administração tributária identificar, o patri-
mônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte11, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei. Nesse sentido tem se manifestado a ju-
risprudência, admitindo autorizações para a quebra do 
sigilo bancário ou fiscal, desde que em decisão judicial 
suficientemente fundamentada, na qual se justifique a 
necessidade da medida12.

Não existe violação do direito à privacidade pela 
mera permuta de informações entre as Fazendas na-
cionais, ou mesmo quando em convênio com autori-
dades estrangeiras. Tanto o é que o art. 199 do Código 
Tributário Nacional assim dispõe:

Art. 199. A Fazenda Pública da União e a dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-
se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos 
tributos respectivos e permuta de informações, na for-
ma estabelecida, em caráter geral ou específico, por 
lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, 
na forma estabelecida em tratados, acordos ou con-
vênios, poderá permutar informações com Estados 
estrangeiros no interesse da arrecadação da fiscali-
zação de tributos.

Da garantia de confidencialidade  
das informações obtidas

Quaisquer informações recebidas pela Parte re-
querente sob o presente Acordo deverão ser tratadas 
como confidenciais, podendo, no entanto, ser revela-
das a pessoas ou autoridades envolvidas com o lan-
çamento ou cobrança dos tributos em questão, com 
a execução ou instauração de processos concernen-
tes ou com a decisão de recursos em relação a tais 
tributos, ou a órgãos de supervisão, mas utilizáveis 
apenas para tais propósitos, conforme definido pelo 
art. VIII do Acordo.

10 Constituição Federal, art. 170, caput e inciso IV.
11 Constituição Federal, art. 145, § 1o.
12 (RO em MS n° 17.267 – TO. Relator Min. Felix Fischer)

Perceba-se, portanto, que o Tratado não preten-
de garantir que o ato investigado seja beneficiário da 
confidencialidade, mas os dados colhidos. Isso signi-
fica que o cidadão não será sujeito a fiscalização sem 
conhecer seu objeto. Assim, não bastaria simples au-
torização da autoridade fiscal que tenha recebido os 
dados para que eles pudessem ser passados a tercei-
ros. Será necessária autorização expressa e por escrito 
da autoridade que tenha obtido os dados. 

Considerações finais

O presente Acordo não modifica a situação atual 
no que se refere à extradição. Importante mencionar, 
ainda, que o texto analisado não traga cláusulas espe-
cíficas, que Brasil e Estados Unidos possuem Tratado 
Bilateral sobre Extradição13, e que as cláusulas desse 
não conflitam com os dispositivos do Acordo sobre 
Troca de Informações Tributárias.

Sobre as definições de termos, contidas no art. 
IV, importante ressaltar aquela relativa à “leis penais”. 
O Acordo determina, no art. IV, 1, que leis penais são 
“todas as leis criminais definidas como tais na lei do-
méstica, independentemente de estarem contidas em 
leis tributárias, no Código Penal ou em outros diplo-
mas legais”.

A definição pode causar estranheza, caso se en-
tenda que esta contraria o princípio da legalidade contido 
no art. 5o, II e XXXIX da Constituição Federal. Ocorre, no 
entanto, que estudo mais atento da definição demons-
tra estrita observância a tal princípio, uma vez que as 
leis criminais, para serem assim consideradas no âm-
bito do Acordo, devem estar previstas na lei doméstica. 
A legislação brasileira, neste sentido, preocupa-se em 
inserir os tipos penais em diplomas específicos. Prote-
ge-se, assim, os particulares de atuação discricionária 
das autoridades competentes, que não poderão, à sua 
liberdade, interpretar o conceito de ‘crime’.

O art. 21, I da Constituição prevê que cabe à 
União manter relações com Estados estrangeiros. No 
tocante ao Acordo, sua aprovação pelo Congresso 
Nacional, em obediência ao art. 49, I, da Constituição 
Federal, trata-se de passo, via de regra, fundamental 
para sua internalização. Isso porque se deve seguir a 
diretriz democrática de que só ao povo, possuidor de 
todas as parcelas da soberania nacional14, cabe dispor 
da mesma, pactuando-a internacionalmente15.

13 Incorporado à legislação nacional pelo Decreto n° 55.750, de 11 
de fevereiro de 1965.
14 ROUSSEAU, Jean Jacques. Du Contrat Social. Paris: Classiques 
Garnier, 1954 apud FURLAN, Fernando de Magalhães. Integra-
ção e Soberania – O Brasil e o Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 
2004. p. 23
15 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 90.
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Diante do exposto, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa- técnica legislativa do Projeto 
de decreto legislativo nº. 413, de 2007.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009. – 
Deputado José Genoíno, (PT-SP).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.847-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
 Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.458/2009 
MSC Nº 633/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Rádio Difusão de São 
Benedito do Sul a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Benedito do Sul, Estado 
de Pernambuco; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. GONZAGA 
PATRIOTA).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 783, de 20 de novembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária de Rádio Difusão 
de São Benedito do Sul a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São Benedito do 
Sul, Estado de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 

pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.847, 
de 2009.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2009. – 
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.847/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gonzaga Patriota. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
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Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.850-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.473/2009 
MSC Nº 634/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Bacuriense de Radiodifusão Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Bacuri, Estado do Maranhão; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. FLÁVIO DINO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato referido na 
Portaria nº 1219, de 30 de dezembro de 2008, qual 
seja, a autorização ao à Associação Bacuriense de 
Radiodifusão Comunitária para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Bacuri, Es-
tado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for-
mais, podemos constatar que o projeto em exame 
não contraria preceitos da Constituição em vigor, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada havendo que possa obstar sua 
tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.850, de 2009.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2009. – 
Deputado Flávio Dino, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.850/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Flávio Dino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augus-
to Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo Cunha, 
Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, 
João Almeida, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mau-
rício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro 
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Ze-
naldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu 
Sperafico, Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João 
Magalhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Cou-
to, Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Sergio 
Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.855-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.220/2009 
MSC Nº 104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Sustentável de 
Bonito a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Bonito, Estado do Pará; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
GERSON PERES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 612, de 19 de setembro de 2008, que auto-
riza a Associação de Desenvolvimento Sustentável de 
Bonito a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Bonito, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.855, 
de 2009.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Gerson Peres, Relator.

 
III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.855/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gerson Peres. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.861-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.307/2009 
MSC Nº 408/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Rio Zutil do Arame a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Arame, Estado do 
Maranhão; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. FLÁVIO DINO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato referido na Portaria 
nº 782, de 20 de novembro de 2008, qual seja, a auto-
rização à Associação Comunitária Rio Zutil do Arame 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Arame, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for-
mais, podemos constatar que o projeto em exame 
não contraria preceitos da Constituição em vigor, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada havendo que possa obstar sua 
tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.861, de 2009.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2009. – 
Deputado Flávio Dino, Relator.

 
III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.861/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Flávio Dino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.872-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.147/2009 
MSC Nº 96/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Arizona de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município 
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. FLÁVIO DINO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato referido 
na Portaria nº 703, de 29 de dezembro de 2005, qual 
seja, a outorga de permissão ao Sistema Arizona de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada no Município 
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for-
mais, podemos constatar que o projeto em exame 
não contraria preceitos da Constituição em vigor, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada havendo que possa obstar sua 
tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.872, de 2009.

Sala da Comissão,19 de outubro de 2009. – Depu-
tado Flávio Dino, Relator.

 
III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.872/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Flávio Dino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.873-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.313/2009 
MSC Nº 410/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária da Vila Marudanópolis – 
ASCOVIMA a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Marapanim, Estado do Pará; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. GERSON PERES).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 612, de 19 de setembro de 2008, que auto-
riza a Associação de Desenvolvimento Sustentável de 
Bonito a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Bonito, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.855, 
de 2009.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Gerson Peres, Relator.

 
III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.873/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.875-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.398/2009 
MSC Nº 630/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rede União de Rádio e Televisão do Pará 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Capitão Poço, Estado do Pará; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. GERSON PERES).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 317, de 11 de junho de 2008, que outorga 
permissão à Rede União de Rádio e Televisão do Pará 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Capitão Poço, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.875, 
de 2009.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Gerson Peres, Relator.

 
III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.875/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gerson Peres. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.877-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.416/2009 
MSC Nº 631/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Eunápolis a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Eunápolis, Estado da Bahia; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. COLBERT MARTINS).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 157, de 4 de abril de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Eunápolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Eunápolis, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1877, de 2009.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2009. – 
Deputado Colbert Martins, Relator.

 
III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.877/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61901 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.881-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.434/2009 
MSC Nº 632/2009

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Diamantina Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Salvador, Estado da Bahia; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. CIRO NOGUEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 687, de 6 de dezembro de 2007, 
que renova, a partir de 3 de novembro de 2003, a 
permissão outorgada à Diamantina Rádio e Televisão 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Salvador, 
Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.881, 
de 2009.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
Deputado Ciro Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.881/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Ciro Nogueira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.883-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.439/2009 
MSC Nº 632/2009

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Jaboticabal Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. REGIS DE OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 632/2009, que 
renova a permissão outorgada à Rádio Jaboticabal 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo). 

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada. 

Embora o nome possa não ter relação com o 
local da exploração, em verdade, Jaboticabal não é 
privativo do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa. 

O parecer é pela aprovação. 
Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – 

Deputado Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.883/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Farias, Ciro Gomes, Colbert Martins, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, In-
dio da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Dutra, Hugo Leal, Jairo Ataide, João Maga-
lhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, 
Major Fábio, Maurício Rands, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Roberto Santiago, Ser-
gio Petecão e William Woo.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

ERRATA

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
 PERMANENTES 

(Republicação em virtude de renumeração 
indevida do PRN 1/04 como PRN 6/09)

No DCD nº 74, de 06/05/09:
Na página 16834, coluna 2,

Onde se lê:
....................................................................................
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PROJETO DE RESOLUÇÃO (CN) Nº 6, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

OFÍCIO Nº 325/2009-SF

Institui o Prêmio Barbosa Lima Sobri-
nho de Jornalismo.

Leia-se:

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CN)  
Nº 1, DE 2004 

(Do Senado Federal) 
OFÍCIO Nº 325/2009-SF

Institui o Prêmio Barbosa Lima Sobri-
nho de Jornalismo.

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

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária 
(Audiência Pública), realizada em 20 de outubro 
de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia vinte de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 10 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-
Presidentes; Antônio Andrade, Cezar Silvestri, Dilceu 
Sperafico, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Luciana 
Costa, Luiz Carlos Setim, Nazareno Fonteles, Odílio 
Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Valdir Colatto, Waldemir 
Moka e Zonta – Titulares; Carlos Alberto Canuto, Car-
los Melles, Edson Duarte, Ernandes Amorim, Giovanni 
Queiroz, Márcio Marinho e Veloso – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, 
Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, 
Beto Faro, Celso Maldaner, Dagoberto, Fábio Souto, 
Fernando Coelho Filho, Homero Pereira, Humberto 
Souto, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira 
Maia, Moacir Micheletto, Moises Avelino, Moreira Men-
des, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Tatico, Wandenkolk 
Gonçalves e Zé Gerardo. Justificaram a ausência os 
Deputados Cláudio Diaz, Eduardo Sciarra e Vitor Pe-
nido. O Deputado Luis Carlos Heinze, Segundo Vice-
Presidente, e Presidente da reunião, declarou abertos 

os trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu que 
a reunião se destinava a ”discutir os desdobramentos 
para o setor produtivo primário do país, e para garantia 
de empregos no setor, do processo de concentração 
de mercado decorrente da proposta de fusão dos fri-
goríficos Marfrig e Seara”. Prosseguindo, o Presidente 
esclareceu as regras para os trabalhos, informou que a 
lista de inscrição para os debates estava à disposição 
dos Senhores Deputados e convidou para compor a 
mesa os Senhores: André Gustavo Salcedo Teixeira 
Mendes – Gerente do Departamento de Acompanha-
mento e Gestão da Carteira da Área de Mercado de 
Capitais do BNDES, Arthur Sanchez Badin – Presidente 
do Conselho de Administração de Defesa Econômica 
do Ministério da Justiça – CADE, Pedro de Camargo 
Neto – Presidente da Associação Brasileira da Indústria 
Produtora e Exportadora de Carne Suína – ABIPECS, 
Paulo Sérgio Mustefaga – Assessor Técnico da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 
Mayr Bonassi – Diretor da Divisão de Aves, Suínos e 
Industrializados da MARFRIG Alimentos S/A, Clever 
Ávila – Diretor da SEARA/CARGIL Alimentos S.A. e Ra-
fael R. Lima – Representante da Associação Brasileira 
de Produtores e Exportadores de Frangos – ABEF. Na 
sequência, o Presidente concedeu a palavra, para suas 
exposições iniciais aos Senhores: Mayr Bonassi, Clever 
Ávila, André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, Arthur 
Sanchez Badin, Pedro de Camargo Neto, Paulo Sérgio 
Mustefaga e Rafael R. Lima. Dando prosseguimento, o 
Presidente cedeu a palavra ao Deputado Zonta, autor 
do Requerimento nº 466/09, que originou a presente 
audiência, e ao Deputado Waldemir Moka. Precisan-
do ausentar-se, o Presidente passou a condução dos 
trabalhos ao Deputado Zonta que, obedecendo a lis-
ta de inscrições para os debates, franqueou a palavra 
aos Deputados Cezar Silvestre, Luiz Carlos Setim e 
Waldemir Moka. Prosseguindo, o Presidente concedeu 
a palavra para respostas ao Senhor Arthur Sanchez 
Badin. Reassumindo a Presidência, o Deputado Luis 
Carlos Heinze cedeu a palavra aos Deputados: Wal-
demir Moka, Cezar Silvestre e Ernandes Amorim e, na 
seqüência, transferiu a condução dos trabalhos ao De-
putado Zonta, que franqueou a palavra, para respostas, 
ao Senhor André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes e 
ao Deputado Cezar Silvestre. Reassumindo a presi-
dência dos trabalhos, o Deputado Luis Carlos Heinze 
concedeu a palavra ao Deputado Ernandes Amorim 
e, para suas considerações finais, aos Senhores: An-
dré Gustavo Salcedo Teixeira Mendes e Mayr Bonassi. 
Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de 
todos, convocou reunião de audiência pública para a 
próxima quarta-feira, dia vinte e um, às dez horas, e 
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e cinquenta 
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e um minutos. O inteiro teor foi gravado, passando as 
notas taquigráficas a integrarem o acervo documen-
tal desta reunião. E para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente em exercício, 
Deputado Luis Carlos Heinze, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Havendo número legal, declaro aberta esta reu-
nião de audiência pública da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 
Câmara dos Deputados, convocada para discutir os 
desdobramentos para o setor produtivo primário do País 
e para a garantia de emprego no setor do processo de 
concentração de mercado decorrente da proposta de 
fusão dos frigoríficos Marfrig e Seara. 

Esta audiência pública foi proposta pelo Deputado 
Zonta, do Partido Progressista de Santa Catarina. 

Foram convidados para participar desta audiência 
– e convido para tomar assento à mesa – os senhores: 
Dr. André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, Gerente 
do Departamento de Acompanhamento e Gestão da 
Carteira de Mercado e Capitais do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; o 
Dr. Arthur Sanchez Badin, Presidente do Conselho de 
Administração de Defesa Econômica, do Ministério da 
Justiça – CADE; Dr. Pedro de Camargo Neto, Presiden-
te da Associação Brasileira da Indústria Importadora 
e Exportadora da Carne Suína – ABIPECS; Dr. Paulo 
Sérgio Mustefaga, Assessor Técnico da Confederação 
Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; 
Dr. Mayr Bonassi, Diretor da Divisão de Aves, Suínos 
e Industrializados da Marfrig alimentos; Dr. Clever Ávi-
la, Diretor da Seara/Cargill Alimentos S.A.; Dr. Rafael 
R. Lima, representante da Associação Brasileira de 
Produtores e Exportadores de Frango, ABEF; e Dr. 
Alberto Ercílio Broch, Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, ou o seu 
representante. (Pausa.) 

Acho que não veio o representante da CON-
TAG.

Informo aos Srs. Parlamentares e convidados que 
os expositores terão o prazo máximo de 20 minutos, 
prorrogáveis a juízo da Comissão, não podendo ser 
aparteados durante a apresentação.

Os Parlamentares inscritos para interpelar os 
expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o as-
sunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o 
interpelado igual tempo para responder, facultadas a 
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, sendo vedado 
ao orador interpelar qualquer um dos presentes.

Passo a palavra inicialmente ao representante 
do grupo Marfrig, Dr. Mayr Bonassi, que disporá de 20 
minutos para sua disposição.

Antes, porém, esclareço que há pouca gente 
neste instante, porque está funcionando a Comissão 
Especial sobre o Código Florestal e outras tantas Co-
missões da Casa, mas trataremos aqui de assunto 
bastante palpitante, e o interessante é ouvimos as 
empresas, o CADE, o BNDES, enfim, para que pos-
samos deliberar.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Tem V.Exa. a palavra, Deputado Zonta.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, que-
ro apenas acrescentar aos fatos indicados por V.Exa. 
que está acontecendo agora a posse do nosso colega 
José Múcio Monteiro no Tribunal de Contas da União 
e também que boa parte de Parlamentares de Santa 
Catarina está numa audiência com Ministro da Justiça, 
para tratar da questão indígena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Perfeito.

Com a palavra, então, o Dr. Mayr Bonassi.
O SR. MAYR BONASSI – Boa tarde, Sras. e Srs. 

Deputados, autoridades presentes, senhores represen-
tantes do agronegócio brasileiro, imprensa, senhoras 
e senhores, em primeiro lugar, em nome do Marfrig, 
quero agradecer à Comissão esta oportunidade para 
debatermos o importante momento que vivem a agri-
cultura e o agronegócio brasileiro – e, para tanto, pre-
paramos uma apresentação na tentativa de esclarecer 
as dúvidas que por acaso existam.

(Segue-se exibição de imagens.)

Iniciamos com uma reflexão: o mundo das em-
presas é como uma grande floresta, com árvores muito 
grandes, médias e pequenas. Todas sobrevivem. 

No nosso ponto de vista, as empresas grandes 
tendem a agir globalmente; as empresas médias de-
vem atuar nacionalmente, e as empresas pequenas 
serão eficientes se atuarem regionalmente.

Quero contar um pouco do histórico da Marfrig. 
A Marfrig é uma empresa que começou em 1986, fun-
dada pelo empresário Marcos Molina, que ainda hoje 
é seu sócio majoritário e Presidente. 

Marcos Molina entrou no setor de carnes os 16 
anos de idade, como pequeno distribuidor de miú-
dos de bovino no interior de São Paulo, na cidade de 
Mogi Guaçu. E sempre teve uma visão muito forte do 
negócio e do cliente. Assim, especializou-se e, rapi-
damente, se transformou num distribuidor de carnes 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61905 

para o food service, para churrascarias, restaurantes 
e assim por diante.

Em 1998, ele se mudou para a cidade de Santo 
André, também no Estado de São Paulo, onde teve 
acesso imediato a um mercado muito maior: o mer-
cado da grande São Paulo.

Marcos Molina foi também um dos pioneiros na 
importação – do Uruguai e da Argentina – de carnes 
especiais para churrascarias, naquele período em que 
houve grande crescimento do Brasil.

Em 2000, a Marfrig abriu a primeira planta frigorí-
fica no Estado de Mato Grosso do Sul, em Bataguassu, 
oportunidade em que a Marfrig entrou realmente na 
era industrial. Essa planta veio complementar a es-
tratégia de fornecer produtos diferenciados, produtos 
preparados, produtos de acordo com a necessidade 
do consumidor.

Em 2002, a Marfrig, em franco crescimento, ad-
quiriu a primeira empresa exportadora, a GJ, de Pro-
missão uma empresa que estava com dificuldades 
econômicas. 

De 2002 a 2005, a Marfrig, como tantas outras 
empresas, foi beneficiada com o boom exportador bra-
sileiro, quando havia um câmbio bastante favorável e 
uma demanda forte, especialmente do mercado euro-
peu, e a Marfrig progrediu muito nesse período.

Em 2003, conquistou a planta em Tangará da 
Serra, em Mato Grosso; em 2004, Paranatinga, tam-
bém em Mato Grosso; em 2005, começou a industria-
lizar produtos, começou agregar valor; em 2006, um 
ano muito importante no crescimento da empresa, a 
Marfrig emitiu bônus para o mercado internacional. 
A partir do ingresso desse capital, ela começou uma 
expansão importante, inclusive internacional, na Amé-
rica do Sul. 

Assim, instalou o frigorífico de Porto Murtinho, 
comprou o Frigoplus, em São Paulo, uma unidade em 
São Gabriel, no Rio Grande do Sul, uma unidade em 
Mineiros, em Goiás, e a primeira empresa no Uruguai, 
a Tacuarembó. 

Nesse ponto, vale a pena ressaltar uma curiosida-
de importante: a Marfrig sempre procurou se associar 
ou comprar empresas que fossem boas fornecedoras, 
Tacuarembó era um bom fornecedor. Assim também 
como a AB&P, na Argentina; o Inaler, no Uruguai, e a 
Quinto Cuarto, no Chile.

O ano de 2007 foi emblemático para a Marfrig, 
porque ela fez o IPO, o lançamento de ações no mer-
cado brasileiro, e, com o capital que entrou na em-
presa, alcançou uma expansão muito forte, tanto no 
Brasil como na América do Sul. Comprou a Cledinor, 
Pampeano, Kilo Certo, Patagônia, Estancias del Sur, 
Vivoratá, Quickfood e foi indo e comprou a Mabella no 

final do ano, que foi primeiro negócio da Marfrig, fora 
do bovino. A partir da Mabella, começou a história de 
criar uma nova plataforma de proteínas e se formar 
essa estratégia de a Marfrig ser uma empresa de ali-
mentos de multiproteínas animais.

Em 2008, teve um aumento de capital, novamen-
te via bolsa de valores, e continuou a expansão com 
a Carroll’s, a DaGranja, Pena Branca, CDB, a marca 
Pemmincan, nos Estados Unidos, e as empresas do 
Grupo Westside.

Em 2009, continuou a expansão, houve recen-
temente a aquisição do Frangosul, e agora por último 
esse processo de aquisição da Seara que está ainda 
para ser aprovado pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE e por outros órgãos regu-
latórios da Comunidade Europeia. E também continua 
a estratégia da aquisição e integração das empresas 
recentemente adquiridas. Para o ano de 2010, prevê-se 
um crescimento equilibrado entre aves e bovinos.

Este é o mapa da localização geográfica da Mar-
frig antes da aquisição da Seara. 

A capacidade de abate diário é de 13.550 bovi-
nos; mil ovinos e 1,08 milhão de frango. Há mais uma 
expansão prevista para agora: 30 mil perus e 4.200 
suínos abatidos por dia.

Os produtos industrializamos somam 1 milhão e 
117 mil toneladas.

Há uma operação no Chile e uma operação no 
Uruguai, para 3.900 bovinos por dia e 8.400 ovinos e 
mais 268 toneladas de industrializados. 

Depois, na Argentina, também há o abate de 2.900 
bovinos por dia, e 253 toneladas de industrializados, 
além da operação na Europa, com a Moy Park, que 
tem uma capacidade de abate de 700 mil frangos por 
dia e mais 300 toneladas de industrializados.

A Marfrig está presente atualmente em 9 países: 
Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Inglaterra, 
Uruguai, França, Holanda e Irlanda do Norte. Trabalha 
com muitas marcas, tendo marcas regionais e algumas 
marcas mais globais.

Aqui um pouco do histórico dessa divisão de aves 
e suínos industrializados da Marfrig, que é objeto agora 
de junção e de integração com a Seara. 

O início foi em 2007, com aquisição da Mabella, 
uma industria de suínos industrializados com fábricas 
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina; depois, em 
2008, foi incorporada a Carroll’s do Mato Grosso. Lo-
calizada em Diamantino, é uma grande produtora de 
suínos; depois, a DaGranja, com fábricas no Paraná 
e em Minas Gerais; depois, a Pena Branca de São 
Paulo, com duas fábricas; a Penasul com uma fábrica 
em Caxias; depois, com a Agrofrango, uma fábrica em 
Ipumirim, a terra do Deputado Zonta, em Santa Ca-
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tarina, e a Braslo que é uma indústria de hambúrguer 
que faz produtos industrializados.

Em 2009, tivemos aquisição da parte de perus, 
também complementando essa estratégia de ser uma 
empresa em multiproteínas, e agora, por último, a Seara 
que é uma empresa conhecida nacionalmente.

O nosso foco atual é a integração com as me-
lhores práticas das duas companhias, um desenvolvi-
mento e uma estratégia de marcas, e nós queremos 
aumentar a produção de itens industrializados.

Nessa caminhada de incorporação de diversas 
empresas, cabe o seguinte comentário a respeito: al-
gumas empresas que foram adquiridas pela Marfrig, 
não estariam operando hoje, se não tivessem sido 
compradas. O exemplo disso é a DaGranja. Quando 
assumimos, essa empresa estava com os salários de 
seus funcionários atrasados, assim como o pagamento 
aos avicultores integrados e aos transportadores – um 
atraso de mais de 4 meses.

Então, além de termos feito essas aquisições, 
salvamos algumas empresas, que provavelmente es-
tariam como aquelas que hoje estão em dificuldades 
econômicas, causando problemas para seus forne-
cedores e, principalmente, desemprego para suas 
comunidades.

Esse é o quadro então, considerando a divisão 
atual de aves e suínos industrializados, da Marfrig jun-
tando com a Seara: no lado esquerdo estão as plantas 
da Marfrig, com uma capacidade diária de abate de 
1,2 milhão de frangos, 4.200 suínos e 30 mil perus, 
e produção 14 mil toneladas de itens industrializados 
por mês. 

À direita, está o quadro da Seara, uma capacida-
de diária de abate de 1,223 milhão de frangos, 6.200 
cabeças de suínos e 16.300 toneladas industrializa-
das por mês.

A junção dessas duas empresas vai resultar na 
criação do segundo player do Brasil em aves, suínos 
e produtos industrializados. Tanto para o mercado in-
terno como para exportação. E a Marfrig consegue ter 
uma marca com presença nacional e internacional, 
juntando com a Seara, cujo nome é bastante tradi-
cional e tem um alto reconhecimento em produtos de 
valor agregado.

Quanto à capacidade total de abate pro forma no 
Brasil será de 2,423 milhões de frangos, 10.400 suínos 
e 30 mil perus por dia, além de produção de 30.400 
toneladas de industrializados por mês. 

Entre alguns pontos relativos à estratégia de 
aquisição, consideramos muito importante o fato de 
estarmos consolidando uma empresa brasileira real-
mente competitiva. 

Se formos realmente considerar que o Brasil será 
o grande fornecedor de alimentos e muito mais compe-
titivo, termos uma empresa nacional organizada, com 
uma base produtiva eficiente e que possa competir no 
mundo inteiro, nesse aspecto, é bastante importante. 

Estamos também criando o segundo player do 
Brasil em aves e suínos no mercado interno e de expor-
tação. Como disse antes, é uma marca com presença 
nacional e internacional com alto reconhecimento em 
produtos de valor agregado.

Estamos criando uma alternativa confiável para 
consumidores, comércio, distribuidores, integrados e 
transportadores.

O mercado brasileiro internacional quer ter uma 
alternativa nessa linha, e nós nos propomos a ser 
essa alternativa.

Agrega importante estrutura de distribuição na-
cional e internacional e logística um porto de exporta-
ção que vamos ter para acelerar a estrutura logística 
da Marfrig; uma ampliação de acesso a importantes 
mercados internacionais com força de venda dedicada 
e própria no Japão, na Rússia, no Oriente Médio, na 
Europa e na África do Sul, ampliando, assim, a nossa 
carteira de clientes e tendo mais escoamento para o 
mercado internacional.

Por fim, a consolidação de estratégia de expansão 
em processados e industrializados de aves e suínos, 
o que, naturalmente, emprega mais força de trabalho 
e gera mais criação de valor, tanto para o País como 
para a empresa e para os consumidores.

Aqui estão, juntando, então, a Marfrig e a Seara, 
o mapa das plantas de aves e industrializados de aves. 
Nós estamos localizados fortemente nas Regiões Su-
deste e Sul e alguma coisa no Centro-Oeste. Da mesma 
forma, juntando as plantas de suínos e industrializados 
da Marfrig e da Seara, temos uma presença forte no 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.

Aqui, uma visão de market chair, o quanto a 
nossa junção, a nossa integração representa den-
tro do mercado brasileiro. Nós já consideramos a BR 
Foods como fosse sendo aprovada, da mesma forma 
que consideramos a pró-forma da Marfrig, levando em 
conta a Seara.

No mercado de carnes congeladas, enquanto a 
líder de mercado tem 73,8% do mercado, nós teremos 
6,6%. É uma distância ainda bastante grande, bastan-
te importante.

A terceira tem 3,4%; depois, a quarta tem 2,7%, 
2,1%, e as outras 11,4%.

Na linha de frios e embutidos, também medidos 
pela Nielsen, a primeira empresa do mercado vai ter 
55,9%; a segunda, 8,5%, e nós seremos a terceira 
empresa do setor, com 7%.
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Essa é a última leitura da Nielsen, é um dado 
bem atualizado e está disponível para o mercado. Ou 
seja, nós não representamos nenhuma ameaça à he-
gemonia do mercado brasileiro, à livre concorrência, 
mas, sim, uma opção muito importante para o consu-
midor e para todos aqueles que estão envolvidos no 
agronegócio. 

Em termos de exportação, juntando a Seara e a 
Marfrig, nós seremos o segundo, com 16,6% de parti-
cipação, considerando que o primeiro terá 45,2% e o 
terceiro, 10%. Isso é exportação de frangos em tone-
lada, baseados no desempenho de 2008. 

Em suínos, juntando a Seara e a Marfrig, teremos 
os mesmos 16% do frango contra 39% do primeiro e 
14,2% do segundo. Aqui também não representamos 
nenhuma concentração absurda ou absoluta de mer-
cado.

Em termos integrados, vamos ter 4.400 integra-
dos de aves, 1.262 de suínos e 5.666. ou seja, é uma 
empresa que está localizada nas Regiões Sul e Su-
deste fortemente, como disse antes, região de peque-
na propriedade, somos uma opção muito importante 
para o pequeno produtor e continuaremos também 
dependentes desse modelo. Quer dizer, a nossa base 
de produção toda, seja da Seara, seja da Marfrig, está 
fortemente sobre essa relação com os pequenos pro-
dutores das Regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Em termos de rações, vamos produzir 3.780 to-
neladas por ano e vamos consumir, entre milho e soja, 
3.200 toneladas por ano.

Finalizando esta apresentação, quero deixar uma 
mensagem de otimismo em relação ao futuro. Essa ta-
bela indica o quanto vai crescer o consumo de carnes 
no mundo. É um trabalho feito pela FAO, há um con-
sultor brasileiro, que é o Dr. Douglas André Roesler, 
que é o único brasileiro que participa desse comitê 
estratégico da FAO, e eles estimaram o consumo de 
carne nos próximos anos.

A carne bovina vai sair de 66 milhões de tonela-
das no mundo, em 2010, para 70 milhões, em 2015, e 
para 102 milhões de toneladas em 2050. A carne suína 
vai sair de 102 milhões de toneladas para 108 milhões, 
em 2015, e para 139 milhões, em 2050. Aves, de 96 
milhões de toneladas para 109 milhões, já em 2015. 
Ou seja, em 2015, a carne de aves já passa a ser a 
primeira proteína do mundo, ultrapassando o suíno, e 
chegará a 211 milhões de toneladas, em 2050.

O que eu queria deixa com essa mensagem? 
Duas coisas basicamente. Primeiro, que haverá espa-
ço para todos, muito espaço, e acho que o Brasil tem 
de continuar tendo essa competência empresarial e 
governamental para capturar o máximo desse mer-
cado. Nós somos o País que tem a maior vocação e 

as melhores condições de capturar uma grande fatia 
desse mercado. 

A segunda mensagem é a de que os Srs. De-
putados podem ajudar bastante nessa questão de 
infraestrutura, de legislação, e na questão sanitária, 
para que possamos, como disse antes, ter condições 
de capturar esse crescimento mundial e, ao mesmo 
tempo, de escoar e de chegar aos melhores mercados, 
aos mercados mais interessantes do mundo. 

Se fizermos isso de maneira competente, bem 
empresarial e bem clara, traremos um futuro muito 
grande para todo o setor do agronegócio. 

Por isso, acabo a minha apresentação, dizendo 
que há futuro no futuro. 

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Obrigado, Dr. Mayr.

Com a palavra o Dr. Clever Ávila. 
O SR. CLEVER ÁVILA – Prezado Presidente, 

Deputado Luis Carlos Heinze, verificando a apresen-
tação da Marfrig, acho que não se faz necessária a 
exposição da Seara, porque vai haver uma duplicação 
de muitos números.

Tenho a apresentação pronta, mas acho que não 
vai agregar nada ao debate, mas, se preferirem, faço 
a apresentação na sua íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Vamos ganhar tempo, está bem?

Muito obrigado.

Passo a palavra, então, ao Dr. André Gustavo 
Salcedo Teixeira Mendes, Gerente do Departamento 
de Acompanhamento e Gestão da Carteira de Área 
de Mercado de Capitais do BNDES. 

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Boa tarde a todos.

Sras. e Srs. Deputados, demais integrantes da 
Mesa, senhoras e senhores presentes, mais uma vez, 
o BNDES é chamado e, com prazer, comparece a esta 
Comissão.

Acho que cabe um esclarecimento com relação 
à atuação da BNDESPAR, no setor. A BNDESPAR viu, 
há alguns anos, uma oportunidade de diversificar sua 
atuação no mercado de capitais por meio da diversifi-
cação do seu porta-fólio no setor de alimentos. 

Em 2005, a participação da BNDESPAR no setor 
de alimentos representava algo em torno de 0,3% dos 
investimentos totais que a BNDESPAR tinha em outras 
empresas, como a BRASVALE, e indústrias em geral. 
Só reiterando: apenas 0,3% de todos os investimen-
tos da BNDESPAR estavam direcionados a empresas 
associadas ao setor de alimentos. 
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Desde então, criteriosamente, foram selecionadas 
as empresas. Entre elas, a Marfrig, a Perdigão, hoje BR 
Foods, e outras empresas do setor de alimentos. E essa 
participação hoje gira em torno de 5% da carteira. 

Há muito tempo, o BNDES atua tanto como fi-
nanciador do setor, quanto, mais recentemente, como 
participante no capital dessas empresas. 

Numa época de crescimento, como foi explicitado 
pela Marfrig há pouco na apresentação, em 2002, 2003 
e 2004, as empresas cresceram muito sustentados pe-
las exportações. E esse movimento das exportações 
foi sucedido por um movimento forte de consolidação, 
tanto para o mercado interno como para o externo. Para 
isso foram necessários aportes de capital. 

No caso da Marfrig, os aportes da BNDESPAR 
aconteceram nos 2 momentos em que ela acessou o 
mercado para aumento de capital. Um, em 2007, no 
seu IPO, que é a abertura de capital na Bolsa de Va-
lores do Brasil, a oferta inicial de ações, em português 
– IPO é uma sigla em inglês -, de que participamos de 
forma minoritária, adquirimos próximo de 4% da em-
presa e reforçamos nossa posição numa oferta que foi 
encerrada em outubro de 2008. Hoje, o BNDES tem 
14,6% do capital total da Marfrig. 

A participação da BNDESPAR fica mais reativa 
para explicitação e esclarecimentos aos Deputados. E 
estou à disposição para fazê-lo. Obviamente, vou ficar 
aqui até o final da reunião, aguardando o questiona-
mento dos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Dando sequência, passo a palavra ao Dr. Arthur 
Sanchez Badin.

O SR. ARTHUR SANCHEZ BADIN – Obrigado, 
Sr. Presidente. Agradeço a V.Exa. a oportunidade de 
estar participando deste debate, ouvindo preciosas 
informações e dados, alguns inclusive deixaram de 
ser apresentados formalmente na notificação – e, se 
possível, gostaria de pedir a apresentação dos slides, 
que são muito elucidativos, muito interessantes. 

Agradeço, portanto, à Comissão, por intermédio 
do Deputado Zonta, o convite.

Receio não poder trazer aos senhores as infor-
mações que talvez esperassem a respeito do que o 
CADE faz dessa operação. O CADE funciona como 
um tribunal administrativo. Ele apenas se pronuncia a 
respeito das operações que lhe são submetidas após 
um devido processo legal, um devido processo admi-
nistrativo em que são garantidas às partes a oportuni-
dade de apresentação de informações, dados, escla-
recimentos, não só às partes como também àqueles 
outros que, de alguma forma, podem vir a ser afetados 
pela operação. 

E o só CADE se pronuncia após ouvir toda a 
sociedade, todos esses diversos stakeholders que 
circundam essas empresas. 

Qualquer manifestação minha a respeito do mérito 
da operação seria não só leviana, porque me faltam in-
formações, mas também inadequada do ponto de vista 
das minhas funções como julgador no CADE. 

Talvez eu pudesse explicar um pouco qual é o 
papel do CADE em operações desse tipo. 

Todas as fusões ou aquisições entre empresas 
que tenham faturamento igual ou superior a 400 mi-
lhões de reais ou fusões e aquisições de que decorram 
concentrações de mercado igual ou superior a 20% de-
vem ser submetidas ao CADE para decisão. Primeiro, 
o processo é instruído pelo Ministério da Fazenda, que 
levanta as informações de mercado, faz os estudos de 
mercado e os encaminha ao CADE posteriormente 
para julgamento. 

Com o que o CADE está propriamente preocupa-
do? Em prevenir ou evitar a criação de poder econô-
mico. O poder econômico em si não é um ilícito e não 
deve ser reprimido. Na verdade, o que o CADE procura 
verificar é se haverá condições, após ou decorrente-
mente da operação, do exercício unilateral ou abusivo 
do poder econômico gerado pela operação. 

O poder econômico é a capacidade de a empresa 
ou de um grupo de empresas, unilateralmente, determi-
nar, de forma significativa, a quantidade total ofertada 
no mercado e, com isso, determinar os preços. O CADE 
está, portanto, preocupado não só com a preservação, 
de um lado, dos consumidores, que podem, com de-
terminadas operações, ser ameaçados, com restrição 
de oferta e aumento de preços, não apenas com os 
fornecedores, que podem muitas vezes ficar submeti-
dos a uma situação de poder de compra, um monop-
sônio, um oligopsônio, situação em que há poucos 
compradores. É a mesma lógica do poder econômico 
invertida sob a ótica de mercados em que há grande 
pulverização de fornecedores e poucos compradores. 
E também com toda a sociedade, porque toda vez que 
ocorrem essas indevidas concentrações ou limitações 
da livre concorrência perde a sociedade como um todo, 
porque isso gera, no médio prazo, diminuição do em-
prego, da renda e do crescimento econômico. Então, 
o CADE busca a eficiência dos mercados.

A definição dos mercados é objeto de um escru-
tínio bastante cuidadoso por parte do CADE, que deve 
levar em consideração que, num mundo cada vez mais 
globalizado, é preciso observar a dimensão mundial 
desses mercados.

Há um ano e meio, o Conselho aprovou a reestru-
turação do setor petroquímico brasileiro, o que acabou 
gerando, como os senhores sabem, um duopólio no 
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Brasil – Quattor e Braskem -, sob a consideração de 
que esse mercado é mundial. Se no Brasil ia se criar 
um duopólio, no mercado mundial o Brasil teria não 
mais do que 6% do mercado.

Essas questões são consideradas na análise 
técnica desempenhada pelo CADE. Não nos passam 
desapercebidas situações de criação de sinergias, so-
bretudo em logística para exportações. Mas devemos 
também ter bastante atenção em preservar e prote-
ger o consumidor e os fornecedores brasileiros, os 
empregados desses fornecedores, que, obviamente, 
sofrerão eventual impacto, se houver algum problema 
nesse sentido.

Adianto que essas são considerações genéricas, 
não se referem a nenhum caso concreto, até porque 
a operação Marfrig-Cargill foi anunciada no dia 19, re-
centemente apresentada ao CADE para análise. Os 
senhores podem ver que o processo é bastante fininho 
ainda. Então, eu não teria nenhuma informação a dar 
a respeito da operação em si.

Fico satisfeito de poder estar aqui e ouvir todos os 
senhores. Coloco-me à disposição para eventuais ques-
tionamentos ou dúvidas que possam ter surgido.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Obrigado, Dr. Arthur.

Passo a palavra ao Dr. Pedro Camargo Neto, Pre-
sidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora 
e Exportadora de Carne Suína – ABIPECS. (Pausa.)

O SR. PEDRO DE CAMARGO NETO – Acho que 
vou passar rapidamente todos e parar um pouquinho 
mais no primeiro e no último.

(Segue-se exibição de imagens.)

Primeiro, fazemos um levantamento sistemático 
da produção; é uma das atividades da ABIPECS. E 
denotamos um crescimento da produção significativo, 
em 2009. É uma crise de preço o que o setor vive, e 
tanto a indústria como os produtores sofrem. Lembro 
muito de um ditado que a minha dizia: Em casa em 
que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Esse 
mercado tem leitão demais, sobra leitão. E há toda uma 
polêmica sobre a produção, que é reflexo de aumentos 
de produtividade – zootecnia – importantíssimos que 
ocorreram, não só com a vacina para circovirose, mas 
também com técnicas de imunocastração. 

Há um pequeno aumento de matrizes, mas há 
aumento de produtividade muito grande, que provocou 
esse aumento de produção expressivo. Foi muito posi-
tivo, porque aumentar a produtividade é sempre muito 
bom, só que ocorreu num ano errado.

Temos aqui os abates CIF e abates de outras 
certificações. Aqui há os associados da ABIPECS, a 

participação dos associados no abate CIF. Há todo um 
mix de produção. Carne suína não é como a carne bo-
vina, que se comercializa basicamente in natura. Há 
uma série de produtos industrializados com base na 
carne suína. Há inúmeros mercados, e cada empresa 
tem a sua prioridade num ou noutro produto.

Esses são os números das exportações mensais. 
Esses números são muito divulgado pelo SISCOMEX. 
Esses números são dados em toneladas. Estamos es-
tacionados ao redor de 600 mil toneladas nesse pe-
ríodo. Há aqui o mesmo valor em dólar da receita de 
exportação. E aqui vemos para onde essa carne está 
indo, os principais mercados internacionais; a Rússia 
ainda é predominante.

Aqui temos o potencial do setor para crescimento 
de exportação. Eu tenho, na primeira coluna, impor-
tação atual – esse é uma dado da FAO -, que mostra 
o montante das transações internacionais com carne 
suína: 5,183 milhões de toneladas. 

E o Brasil, se olharmos a estimativa deste ano, 
duplicando o que foi feito no primeiro semestre, deve 
chegar a algo em torno de 30 mil toneladas, cerca de 
11% do mercado internacional.

Os mercados onde atuamos: Rússia é predo-
minante, Hong Kong, Singapura, Ucrânia e outros. 
E aquela série de zeros são os mercados onde não 
atuamos, para onde o Brasil não exporta, por restri-
ção sanitária. 

No dia em que equacionarmos essas restrições 
sanitárias – falarei sobre elas posteriormente -, pode-
remos ter esse mercado que está lá, potencialmente 
existente. Estimo que no futuro poderemos chegar a 
50% do mercado do Japão. E não é muito, porque se 
temos 80% do mercado de aves, por que não pode-
mos ter 50% do mercado de suínos? A Rússia mantém 
estabilidade. Tudo é uma estimativa.

Isso mostra que o Brasil tem condições de tri-
plicar as suas exportações, desde que resolvida a 
questão sanitária.

Resolvemos isso em Santa Catarina. Estão aqui 
os Deputados Zonta e Luis Carlos Heinze. Comecei a 
minha exposição muito afoito e não agradeci o convi-
te. Mas é porque V.Exa. é tão nosso companheiro que 
ficamos à vontade na Comissão de Agricultura. Agra-
deço o convite, Deputado.

Embora equacionada a questão sanitária de Santa 
Catarina, não conseguimos ainda abrir todos aqueles 
zeros, primeiro, porque é difícil; segundo, porque isso 
depende de uma ação mais forte de governo para 
governo.

Em 2006, Santa Catarina já tinha erradicado 
a febre aftosa. Em 2007, ela obteve o certificado de 
Zona Livre de Aftosa sem Vacinação, da Organização 
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Internacional de Saúde Animal, que é o status máximo 
– doença erradicada.

O Governo brasileiro, em 2007, encaminhou a do-
cumentação a esses países em que consta o zero na 
nossa tabela. Se o Acordo de Sanidade e Fitossanida-
de da Organização Mundial do Comércio funcionasse, 
isso deveria abrir esses mercados, mas infelizmente 
não abriu. Temos processos em cada um deles que 
caminham lentamente e exigem do nosso Governo 
maior prioridade, maior atuação, mais pressão, por-
que falamos muito de negociação comercial, Rodada 
Doha, e nos esquecemos de que a grande chave do 
mercado está nas barreiras sanitárias.

Pela negociação da Rodada Doha não conseguirí-
amos nem de perto o acesso ao mercado que uma aber-
tura quanto à sanidade consegue. E não conseguimos 
prioridade para que a questão sanitária seja enfrentada 
para valer. Mas estamos caminhando, embora muito 
mais lentamente do que poderíamos e deveríamos, 
mas estamos caminhando, e vai acontecer.

O Mayr se referiu ao futuro do futuro. O futuro do 
futuro fica muito mais promissor com essa perspectiva 
de triplicarmos a exportação, num prazo relativamente 
curto, desde que consigamos convencer Japão, Co-
reia, México, Estados Unidos, China, Canadá, aqueles 
países da coluna e que há o zero, ali, de que temos, 
de fato, sanidade, como de fato temos. É uma questão 
de prioridade. Conseguindo isso, certamente teremos 
uma condição em que o difícil vai ser termos carne 
suína suficiente para exportar.

A Europa está no “outros”, porque depois que 
ela é aberta, eles dão uma quotinha. Fazemos mais 
pela grife, porque o mercado mesmo é pequeno. Ela 
está englobada ali no “outros”. Mas vamos abrir esse 
mercado também, que é importante como grife, como 
chancela de sanidade.

Há um potencial imenso, que depende de nós 
brasileiros – produtores, indústria e, principalmente, 
Governo, porque sempre é uma negociação de Gover-
no para Governo; mas o potencial está aí.

O setor de suínos tem grande futuro e certa-
mente contará com os produtores da indústria para 
atender a essa demanda no dia em que derrubarmos 
essa barreira. 

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Com a palavra o Sr. Paulo Mustefaga, da CNA.

O SR. PAULO SÉRGIO MUSTEFAGA – Boa tar-
de, Deputado Heinze, em nome de quem cumprimento 
os demais integrantes da Mesa, os demais Parlamen-
tares e outros representantes de empresas. 

Deputado, como já foram apresentados alguns 
números de marketing chair, de participação das em-

presas no setor, acho que não há necessidade de 
repeti-los. A CNA vem preparando algum material, al-
gum levantamento sobre isso. Não são números defi-
nitivos. São números preliminares, que colocamos à 
disposição desta Comissão, dos Parlamentares, para 
que possam avaliar. A CNA se coloca à disposição 
também para auxiliar em outras informações que se-
jam necessárias. Então, acho que não há necessidade 
de repetir a apresentação. 

Apenas quero agradecer o convite feito à CNA 
para participar desta audiência e mencionar que a CNA 
tem acompanhado esse processo que vem ocorrendo 
no Brasil de fusões e incorporações de empresas do 
ramo da indústria de abate de animais. 

A CNA vê com certa preocupação esse movi-
mento. Entende que é um movimento natural, normal, 
do mercado, principalmente em função da crise eco-
nômica internacional, a partir do segundo semestre de 
2008, quando esse processo se acentuou, em virtude, 
naturalmente, da necessidade das empresas de se re-
estruturarem e ganharem em escalas de produção e 
reduzirem custos. Logicamente que não é um processo 
exclusivo do setor da indústria de alimentos, mas um 
processo natural em diversos setores da economia. 

E há uma preocupação – a CNA vem acompa-
nhando isso com bastante atenção – em relação ao 
poder de mercado realmente. E aqui eu não estou fa-
lando especificamente desse segmento, dessa fusão 
específica do Marfrig com a Seara, mas, de uma forma 
geral, das indústrias que atuam no segmento de abate 
de animais. Muito embora, por um lado, a CNA com-
preenda que é um processo natural e que isso gera 
economias de escala para as indústrias, redução de 
custos etc., por outro lado, o que se observa é que, em 
determinados mercados regionais, essa concentração 
tende a causar impacto econômico muito maior para 
produtores rurais.

Embora do ponto de vista nacional essa concen-
tração talvez ainda não tenha atingido um nível consi-
derado crítico de poder de monopsônio, de oligopsônio, 
por outro lado, em mercados regionais, mercados es-
taduais, essa concentração gera um poder muito gran-
de em determinados segmentos, não especificamente 
nesse caso da Seara e da Marfrig, mas, por exemplo, 
no caso de abate de bovinos, mercado em que o pro-
dutor tem um raio de atuação reduzido.

Todo o mundo sabe que é muito difícil, por exem-
plo, um produtor vender um caminhão de boi para abater 
a 500 ou mil quilômetros de distância. Normalmente, 
o raio de mercado é em torno de 300 quilômetros. E 
aí vemos que realmente há Estados em que a estru-
tura de mercado regional funciona realmente como 
monopsônio.
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Então, volto a dizer, embora não haja ainda talvez 
um nível crítico de concentração em âmbito nacional, 
há uma preocupação da CNA realmente com essa 
concentração em determinados mercados regionais, 
que realmente tendem a exercer um poder de mercado 
e de formação de preço. 

Deixo essa mensagem de preocupação para que 
o CADE, a SDE e os órgãos responsáveis realmente 
olhem isso com bastante atenção. 

Agradeço mais uma vez e fico à disposição, De-
putado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Dando sequência à reunião, passo a palavra ao 
Sr. Rafael Lima, representando aqui a ABEF.

O SR. RAFAEL RÜBENICH LIMA – Sr. Deputa-
do, boa tarde. A ABEF gostaria de agradecer o convite 
para participar desta reunião. Em nome do Presiden-
te Turra, estou aqui só para colher as informações e 
passar para ele. 

Muito obrigado e boa tarde a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Passo a palavra ao Deputado Zonta, autor do 
requerimento de realização desta audiência pública. 
S.Exa. dispõe do prazo de 5 minutos. Se precisar, já 
que muitos abriram mão de falar, concederei mais 
tempo a S.Exa.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Agradeço ao Pre-
sidente, Deputado Luis Carlos Heinze, a benevolência 
de me dar mais espaço, até porque, quando faz uso 
da palavra, S.Exa. ocupa o seu espaço mais o espaço 
dos demais. Por isso ele está dando essa colher de 
chá para nós aqui. (Risos.)

Quero cumprimentar os demais colegas; o Dr. An-
dré, do BNDES; o Dr. Arthur Badin, do CADE; o Mayr e 
o Clever, que representam aqui a Marfrig e a Seara; o 
Rafael, da ABEF; o representante da CNA, Paulo; o Dr. 
Pedro Camargo, que representa aqui os produtores e 
exportadores de carne suína do Brasil; os demais em-
presários e assessores aqui presentes; os funcionários 
da Comissão de Agricultura e a imprensa.

Eu gostaria de dizer que a iniciativa de solicitar 
a realização desta audiência pública veio da neces-
sidade de conhecermos essas iniciativas de fusões 
e incorporações, para sabermos a dimensão do pro-
cesso, a fim de acompanhá-lo no setor da produção 
agropecuária do Brasil e sentir realmente qual é a 
expectativa que se tem em termos de inclusão social 
na área do emprego no campo e nas cidades; de ga-
rantia das atividades; e de efetiva preocupação com a 
distribuição de renda entre aqueles que trabalham e 
produzem neste Brasil.

Nós já realizamos audiência pública aqui em re-
lação à fusão Sadia e Perdigão e, agora, estamos re-

alizando esta audiência pública sobre a fusão Marfrig, 
Seara, Cargill. Também já temos aprovado requerimento 
para trazer à Comissão a JBS e a Bertin, para também 
saber como é que andam as coisas, até onde vai essa 
incorporação. E também está sendo apresentado re-
querimento para trazer para cá outro grupo que está 
adquirindo várias unidades. E nós precisamos saber, 
enfim, como é que vão ficando as questões da pre-
sença nesse setor importante de produção de carne 
e de leite no Brasil, produtos essenciais.

Queremos agradecer a presença e a compre-
ensão a toda a diretoria da Marfrig e da Seara e, na-
turalmente, do CADE e do BNDES, que vieram aqui 
para participar da reunião junto com CNA, ABEF e 
ABIPECS. 

É lógico que não poderíamos ter a pretensão de 
cercear a liberdade de se fazerem junções, incorpo-
rações, com o fim de se aumentar o potencial de em-
presas e os investimentos. Mas nós temos aqui, como 
disse, algumas questões que precisam ser acompa-
nhadas. E, aliás, também criamos uma Subcomissão 
Técnica, na Comissão de Agricultura, que vai acom-
panhar, junto com o CADE, o BNDES, as entidades, 
os produtores, os funcionários a concepção dessas 
incorporações e os seus reflexos também nas co-
munidades onde estão instaladas as unidades. É um 
atendimento mais geral.

Vimos aqui a Marfrig como empresa 100% bra-
sileira – entendi assim – que teve um desafio e um 
crescimento realmente muito grande, rápido e em curto 
prazo. É lógico que isso mostra competência e uma 
oportunidade aproveitada. 

No caso do frango e do suíno – e vou falar de 
empresas, não das pessoas, porque essas naturalmen-
te têm conhecimento -, vem a primeira preocupação. 
Com apenas 2 anos de presença da Marfrig no mer-
cado de produção e industrialização de aves e suínos, 
há realmente estrutura básica de conhecimento para 
poder transformar-se já, segundo vimos, no segundo 
complexo de abate, produção e industrialização da 
suinocultura e da avicultura? Porque esse é um pro-
cesso longo de entendimento e conhecimento. Essa 
é a primeira questão que apresento. E qual é a preo-
cupação que podemos ter com isso?

Segundo – e falo em nome de todos os produto-
res de suínos e aves do Brasil -, no caso dessa fusão 
e incorporação, vimos a proposta de que o mercado 
absorve uma expansão, inclusive. Mas como será o tra-
tamento desse pessoal fomentado em suínos e aves? 
Será o tratamento habitual? Haverá retirada de produ-
tores? Poderá haver ampliação? Em que circunstância? 
E como será a tratativa, a relação entre a empresa – 
uma nova empresa entra para o setor – e o produtor? 
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Como será o tratamento social e, principalmente, de 
renda? Temos uma previsão de crescimento de produ-
ção de carnes e de mercado, mas para isso precisamos 
do produtor. E o produtor precisa, para poder produzir, 
ter garantia de que os investimentos necessários terão 
retorno – porque é um investimento alto um aviário e 
uma pocilga – e garantia de renda. 

Vimos uma crise na suinocultura ainda agora atin-
gindo o produtor. Como será o tratamento da Marfrig 
com o produtor, nessas regiões em que existe a pro-
dução? Existe expectativa de expansão ou a empresa 
vai tomar decisões de desligamento de produtores, 
tanto de suínos como de aves?

Outro problema é o social. Não vimos, Dr. Mayr, 
o potencial da mão de obra que a Marfrig emprega. No 
seu quadro não apareceu. Gostaria de ter conhecimento 
sobre o volume de funcionários que a empresa tem e, 
com essa junção, o que vai ter. E como será o trata-
mento desse pessoal? Quem estava na Seara desde 
o chão de fábrica vai continuar? Vai haver ampliação? 
E quanto ao pessoal administrativo, nas diversas fa-
ses? Como ficaria a perspectiva de demissões e de 
aproveitamento desse pessoal? Qual a expectativa de 
geração de novos empregos? 

Uma preocupação é que isso gere mais opor-
tunidades para o produtor e mais empregos, senão 
ficamos só no econômico. Essa é uma preocupação 
que temos que mencionar, e eu a apresento para ser 
esclarecida.

Conhecemos o procedimento dos dignos dire-
tores que estão aqui, que sempre tiveram comporta-
mento humano, exemplar, até porque nasceram lá na 
base, como funcionários do chão de fábrica, e sabem 
o quanto isso representa.

Mas qual é a orientação da empresa, dos pro-
prietários da empresa, em relação ao funcionário do 
produtor?

Os municípios e as regiões que detêm as uni-
dades incorporadas têm outra preocupação, além do 
emprego e do produtor: como será a contribuição des-
sa empresa, no momento em que ela industrializar um 
produto, no momento em que ela agregar valor, no mo-
mento em que ela exportar? Como serão compensados, 
no movimento econômico, esses municípios? Haverá 
concentração do faturamento de mercado num único 
ponto? Será feito a partir do local da industrialização, 
já com valor agregado diretamente ao mercado? 

Temos algumas reclamações no sentido de que, 
quando a empresa fatura para venda, fatura com pre-
ço de custo, transfere para uma unidade polo e dessa 
unidade polo faz a venda, agregando valor à unidade 
onde está instalado o escritório, e não onde está ins-
talada a indústria, onde está o produtor. Como vai ser 

esse trato? Porque há uma preocupação também sobre 
a manutenção das comunidades e sua expansão. São 
comunidades agrícolas que dependem disso. 

Se pensarmos nos Municípios de Seara ou Ita-
piranga, nós vamos ver que tudo gira em torno da 
empresa. Como é que fica isso daqui para a frente? 
Que tratamento vai ser dado? Eu gostaria de ques-
tionar isso.

Foi dito que a Marfrig vai atuar com seu porto de 
exportação. Eu não entendi. Esse porto vai ser onde? 
Temos de saber onde estará contextualizado o porto. 
A política da empresa eu vi que será manter o equilí-
brio entre o mercado interno e o mercado externo. Pelo 
menos foi isso que entendi.

Fora esses questionamentos, nós gostaríamos 
também de fazer uma pergunta ao BNDES. O BNDES 
participou com financiamento ou com participação de 
capital – ou vai participar – na operação da Marfrig 
para a compra da Seara? Gostaríamos de saber em 
que faixa de recurso, até porque o André disse aqui 
que – e nós temos essa visão – o grande volume de 
recursos do BNDES é um recurso equalizado.

Ainda recentemente, nós aprovamos aqui 100 
bilhões de reais para o BNDES, vamos dizer, reinvestir 
nos setores produtivos do Brasil. E nos preocupou o 
orçamento dos últimos 12 meses do banco: 123 bilhões 
de reais investidos, dos quais apenas 5% destinados – 
V.Exa. confirmou – para o principal setor da economia 
nacional, o agronegócio, que responde por 36% do em-
prego do País, 43% das exportações, 42% do Produto 
Interno Bruto e pelo superávit da balança comercial. E 
recebe 5% dos recursos do BNDES, 5% desses 123 
bilhões de reais aplicados em 12 meses. 

Sabemos que só a PETROBRAS levou 34% 
desses recursos. Além disso, vemos investimentos em 
outros setores, como o industrial. Não somos contra 
isso, mas achamos que se deveria inverter a priori-
dade. Então, queremos saber se o BNDES participa 
desse processo. 

E quero adiantar que nós apresentamos reque-
rimento – se V.Sa. quiser, comunique ao Presidente 
lá – para trazer aqui o Presidente do BNDES e os 
Ministros para tratarmos da criação de uma diretoria 
do agronegócio no BNDES, para podermos ter maior 
participação do dinheiro do BNDES no agronegócio, 
começando pelo produtor. Então, a pergunta é relativa 
à participação do BNDES nesse processo.

Meu caro Presidente, V.Exa. disse que não pode 
colocar aqui todas as etapas que existem, porque ainda 
tem de fazer a análise, mas eu gostaria de perguntar 
em que fase está a análise do processo de fusão. 

Há essa preocupação com a junção desses gru-
pos na questão do monopólio, na questão de preço ao 
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produtor e também na questão do consumidor, que tem 
que estar clara. Eu sou um consumidor, por exemplo, de 
carne bovina. O Deputado Setim é produtor de carne 
bovina. Eu levei um susto quando, esses dias, fui ao 
supermercado. Não sei se foi porque a JBS comprou 
também a Bertin, mas dobrou o preço da carne bovina 
para o consumidor. E é lógico que a gente se preocu-
pa. Será que dobrou também o preço para o produtor? 
Essa é a pergunta que se coloca também. 

O efeito da fusão não pode causar naturalmen-
te essa preocupação em relação ao consumidor e ao 
produtor.

Apresento aqui essas indagações e reafirmo aqui 
o nosso reconhecimento, na condição de produtor, co-
operativista e Parlamentar, ao agronegócio, ao setor 
empresarial, aos produtores, aos técnicos de pesquisa, 
às entidades pela sua contribuição para o processo 
de desenvolvimento do País e de transformação do 
Brasil no maior celeiro de alimentos do mundo. Nós 
temos que olhar isso. Naturalmente, nós precisamos 
de todos. Então, é preciso que todos possam sobre-
viver – o pequeno, o médio e o grande -, mas que so-
brevivam principalmente o produtor, o trabalhador e 
o consumidor. E que o Brasil possa contar com essa 
estrutura que está sendo montada, que, ninguém du-
vida, produz a melhor carne do mundo e os melhores 
produtos do mundo.

Vou fazer um último apelo aqui à Marfrig. A mar-
ca Seara é uma marca muito forte. Ela não pode de-
saparecer. O mesmo apelo nós fizemos em relação à 
Sadia e à Perdigão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Muito obrigado, Deputado Zonta. V.Exa. usou 11 
minutos além do tempo regulamentar. Está me deven-
do. (Risos.)

O Deputado Waldemir Moka tem a palavra.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Eu tive 

a impressão de que o Deputado Zonta estava fazendo 
uma inquirição. (Risos.)

Sr. Presidente, eu vou ser muito objetivo. Quando 
da aprovação desse requerimento, eu me manifestei e 
vou agora novamente me manifestar, porque aqui está 
o Dr. Arthur Sanchez Badin, Presidente do CADE. 

Eu acho que isso não se deve só à economia 
globalizada. O que vai acontecer, não só no mercado 
da carne, é que as empresas vão procurar essa fu-
são. Essa é uma questão normal. É o que vai aconte-
cer. Agora, não sei se isso vai prejudicar o produtor, o 
preço e o consumidor. Por isso, eu quero me reportar 
ao Dr. Arthur. 

Dr. Arthur, a impressão que eu tenho – e tenho 
uma experiência desastrosa com o CADE – é que fal-

ta estrutura, falta gente. Eu acho que nós tínhamos 
que fazer essa mesma audiência com o Ministério da 
Justiça e talvez com o Ministério Público, não para 
criminalizar nada, mas porque essa questão da eco-
nomia é tão séria que, se não houver uma estrutura 
para fiscalizar e para ver até que ponto essas fusões 
vão comprometer a economia e o emprego, nós não 
vamos ficar aqui... 

Eu não tenho dúvida das intenções dos grupos 
que se estão fundindo; nenhuma dúvida. Ninguém 
vai fazer isso mal-intencionado, para acabar com o 
emprego. As empresas se fundem, evidentemente, 
porque é esse o rumo natural da economia. Numa 
economia globalizada, quem não for competitivo não 
vai sobreviver. Você vê esses grandes conglomerados 
em busca de quê? De eficiência, produtividade, preço 
e competitividade. No entanto, eu acho que vai caber 
ao Estado, ao Governo... 

E aí eu quero me referir ao Dr. Arthur. A minha 
pergunta é muito objetiva. No caso dessa fusão e ou-
tras que vão acontecer no País, eu quero saber do Dr. 
Arthur se o CADE está preparado para acompanhar 
e fiscalizar. Será que não é possível envolver mais o 
órgão? Não é importante que o Congresso tenha tam-
bém permanentemente uma comissão de Parlamen-
tares que possam realmente participar disso. Porque 
isso tem que ser visto preventivamente. Eu não posso 
ser contra a fusão. Não serei. Mas eu também não 
posso ficar calado diante de fusões que vão acontecer 
e serão extremamente prejudiciais à economia de um 
Município ou de um Estado e, principalmente, que vão 
estourar na parte mais fraca da corda, o trabalhador, 
que vai perder o seu emprego em função de eficiência, 
de economia, de preço, ou seja, de competitividade.

De que o mundo caminha para isso eu não tenho 
a menor dúvida. Agora, eu acho que esta Comissão 
teria, Deputado Zonta, que se preocupar em fazer 
uma audiência específica com o Ministério da Justiça 
e o CADE. 

Objetivamente, Dr. Arthur, a minha preocupação 
é essa. Nada contra a fusão. Agora, o CADE vai ter 
que dizer se essa fusão é tranquila, porque ela não 
vai... É claro que uma coisa ou outra é ruim ou boa, 
mas, no geral, do ponto de vista social e econômico, 
ela está dentro da legalidade. Então, objetivamente, a 
minha pergunta vai ao Dr. Arthur.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Obri-
gado, Deputado Moka. 

O Deputado Luis Carlos Heinze teve que se au-
sentar, e estamos aqui na condição de Presidente ad 
hoc.

Com a palavra o Deputado Cezar Silvestri.
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O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, na questão da fusão, 
principalmente nesse setor de carnes, Deputado Moka, 
eu tenho uma visão um pouco diferente da de V.Exa. 
Eu não conheço nenhum outro setor em que o produ-
tor fique tão vulnerável quanto no setor de carnes. Se 
você trabalha com cereais, você vende seu produto à 
vista, recebe à vista, trabalha com uma liquidez prati-
camente absoluta. O setor de carnes é o único em que 
você entrega seu produto, não sabe qual o rendimento 
que seu produto vai ter, vende com 30 dias e fica sem 
garantia nenhuma. 

Está aí o caso do Independência e de outros fri-
goríficos. Ainda hoje havia alguns credores do Indepen-
dência argumentando, Deputado Moka, que agora o 
frigorífico estava exigindo uma procuração dos credores 
para o advogado do Independência votar na audiência 
de credores – acho que é assim que se chama. Vejam 
que os pecuaristas, além de perder seu produto, ainda 
dão uma procuração para o advogado do próprio fri-
gorífico. Então, não existe nenhum setor que seja tão 
vulnerável quanto o setor de carnes. Por isso, o papel 
do CADE é extremamente importante. 

Eu acredito que essa concentração é extrema-
mente danosa para os produtores e é muito preocu-
pante. Sempre que falamos em economia, citamos os 
Estados Unidos como uma economia de livre mercado, 
mas lá a atuação dos órgãos que defendem o direito 
econômico é extremamente rigorosa. Eu vi até a ques-
tão da informação. Lá, nenhuma rede de televisão, por 
exemplo, pode ter mais do que 15% de audiência cen-
tralizada num único grupo. Inclusive o próprio Grupo 
Friboi, a empresa nacional que mais cresceu no ramo, 
no mundo, nos últimos meses, foi alvo de decisão por 
parte dos órgãos de direito econômico de lá, que proi-
biu o grupo de adquirir mais uma empresa. O Senado 
da República se manifestou contrariamente, na defesa 
dos pecuaristas americanos. 

Tenho visto com muita preocupação essas fu-
sões e essa cartelização que está havendo no setor 
de carne do nosso País. Preocupa-me também – e 
quero aqui fazer um questionamento ao BNDES – a 
facilidade com que o BNDES tem liberado crédito para 
os frigoríficos do nosso País. Dá a impressão de que 
os critérios adotados para qualquer outro segmento 
empresarial brasileiro não são os mesmos que se tem 
adotado para o setor de carnes. 

Hoje, se você quiser ampliar uma empresa no 
País, em qualquer ramo de atividade, você entra com 
um processo no BNDES, que é extremamente moroso, 
burocrático, complicado. As garantias que se pedem 
são absurdas. Isso desestimula praticamente que as 
pessoas empreendam em nosso País. Mas para o 

setor de carnes, de um tempo para cá, há uma facili-
dade muito grande. Quando você vê, o BNDES está 
lá participando com 30% ou 40% do capital, inclusive 
no próprio Independência. 

Hoje as pessoas questionavam: já que o Inde-
pendência deve 50 milhões de reais aos produtores, 
aos pecuaristas, será que o BNDES agora não pode 
fazer um aporte para que ele pague esse valor, nesse 
processo de recuperação judicial? Será que o BNDES 
agora não pode fazer um aporte para que eles paguem 
nesse processo de recuperação judicial? O BNDES 
diz que não vai colocar dinheiro, quer dizer, o produtor 
que se lasque. Então, isso nos preocupa: essa facili-
dade com que o BNDES tem liberado recursos para 
um setor que naturalmente, ao longo da história, tem 
sido extremamente volátil.

Vemos um frigorífico hoje crescendo, crescendo 
e, dias depois, quebrando, até porque ele utiliza do 
próprio crédito que o pecuarista dá, prazo de 30 dias, 
a confiança que existe entre o pecuarista e o próprio 
frigorífico; ele abusa disso, age de má-fé, as pessoas 
ficam ricas em pouco tempo se utilizando dessa con-
fiança. Infelizmente, a Justiça acaba favorecendo o 
contraventor.

Então, eu tenho essa preocupação. Eu acho que 
o CADE tem um papel importante e deve realmente 
agir de forma extremamente rigorosa, dificultando 
essas fusões e a cartelização em nosso País. E o 
BNDES tem que agir com mais rigor na liberação de 
recursos, porque é recurso público. No momento em 
que ele libera recursos para um frigorífico que não tem 
garantias, como ficou muito claro com esses últimos 3 
frigoríficos que quebraram em nosso País, sem garan-
tias reais nenhuma... Estão lá milhões de reais que o 
BNDES liberou, e fica por isso mesmo.

Então, eu tenho essa preocupação e gostaria 
muito que tanto o papel do BNDES como do CADE 
fosse revisto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Obri-
gado, Deputado Cezar Silvestri.

Agora, com a palavra o Deputado Setim, que não 
vai responder pela sua atividade, mas pela atividade 
parlamentar.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – Com-
panheiro Presidente, Srs. Deputados, senhores empre-
sários, representantes e Sr. Presidente do CADE, do 
BNDES, queria dizer que não está tão fácil assim tirar 
do BNDES. Eu até não devo nada para o BNDES.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – Mas é, 
Setim, o seguinte: porque você é um pequeno frigorí-
fico que age corretamente, é importante falar. Eu sou 
fornecedor do Frigorífico Setim há mais de 30 anos, 
que nunca atrasou um dia sequer. E tenho certeza de 
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que para ele ampliar a sua planta ele encontra dificul-
dade. Mas os grandes não encontram essa dificulda-
de não, Setim.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – Es-
tamos inaugurando na próxima sexta-feira vindoura, 
uma unidade, uma graxaria nova, com investimento de 
aproximadamente 8 milhões, feito apenas com recur-
sos próprios ou de algum banco que financia capital 
de giro. Mas, quanto à preocupação, eu acredito que 
o Moka foi muito feliz quando ele falou das fusões. E 
eu me lembro que quando discutíamos a dificuldade 
dos pequenos frigoríficos brasileiros contra a tributa-
ção e o crédito presumido dos grandes frigoríficos, as 
assessorias do Ministério da Fazenda nos diziam já, 
quem sabe há 2 anos, que o Brasil caminharia a pas-
sos largos para fusões. E isso realmente está acon-
tecendo, por quê? Eu acho que o Silvestri citou bem: 
essas fusões dependem de integralização de capital. 
E o que observamos é que realmente o BNDES, os 
órgãos governamentais têm feito aportes, no sentido 
até de que elas sejam realizadas.

Observamos aí na Sadia e Perdigão, que o Zonta 
citou. Quem sabe se foi melhor a fusão do que termos 
um problema sério com a Sadia que viesse em prejuízo 
do produtor. Mas antigamente se falava dos pequenos 
frigoríficos que davam prejuízo de 1 milhão, de 2 mi-
lhões, de 3 milhões. Agora já se fala em 50, em 100. A 
preocupação dos produtores é o seguinte: imaginem 
uma Mafrig e uma Seara quebrar. O que aconteceria? 
E isso não está descartado. Imaginem o Freeboi, maior 
frigorífico do mundo, se der um prejuízo hoje, o que vai 
acontecer? Vai abalar até as bolsas de valores do mun-
do. Então, acredito, Dr. Arthur, que essa preocupação 
do nosso companheiro Moka é pertinente, inclusive 
quanto ao acompanhamento do BNDES. Porque real-
mente o BNDES empresta dinheiro, e acho que é um 
órgão importante hoje no Brasil. A nossa preocupação 
é só que... O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – 
Setim, permita-me: veja como é incoerente. Primeiro, 
o BNDES... Acompanhe o meu raciocínio, Dr. André. 
O BNDES aporta recursos para fazer integralização. 
E aí o CADE vai dizer que está errado?! Não teria que 
ser o contrário? Que dizer, isso aí só poderia ter a par-
ticipação de recursos de estatal, de dinheiro público, 
depois de uma análise legal ou jurídica. Posso estar 
equivocado, mas falo só porque V.Exa está colocan-
do. Ou seja, coloca-se dinheiro do BNDES e depois o 
CADE vem que dizer que está errado?! É sobre essas 
coisas que quero ouvir do Dr. Arthur. Como vamos tra-
tar isso? Não quero ser contra nada, mas quero uma 
coisa que tenha estrutura e em que realmente possa-
mos confiar e que será correto. 

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – O 
nosso companheiro Moka, do Mato Grosso do Sul, 
não é nem pecuarista – não é, Zonta? -, mas defen-
de muito os pecuaristas. Que os novos grupos que se 
formam realmente nos deem uma garantia. Esta Casa, 
esta Comissão principalmente, tem defendido muito 
o agronegócio, sobretudo o produtor. Porque, se não 
houver produtor, teremos a falência da agroindústria. 
Já dizia-se “Árvore pequena, o tombo é pequeno; ár-
vore grande, o tombo é grande”. 

Essa preocupação a Comissão tem demonstra-
do. Confiamos, realmente, em que essas fusões, com 
o apoio do CADE e do BNDES, tenham a grande res-
ponsabilidade dos novos grupos de que eles sejam só-
lidos. Porque, no produtor, a corda arrebentará, porque 
é o elo mais fraco. 

Mas quero parabenizar o Deputado Zonta pela 
autoria do requerimento e preocupação. Essas pon-
derações foram pertinentes dentro dessa visão de 
que estamos aqui para defender o agronegócio, prin-
cipalmente o produtor brasileiro. Se esses grupos real-
mente forem conquistando o mundo, farão balança de 
pagamentos... Falava-se aqui que os preços da carne 
subiram. Posso dizer, como vendedor de carne, que o 
preço da semana baixou: caiu 10 centavos no atacado, 
caiu 1 real a arroba do boi. Então, alguma coisa está 
acontecendo. Acho que é como exigir uma picanha A, 
aquela que tem um sobrepreço. 

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – E se 
eu disser que eu não comprei picanha, que foi ma-
minha mesmo, porque eu não tinha dinheiro para a 
picanha? (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Obri-
gado, Deputado Setim. 

Naturalmente, vamos fazer uma referência ao 
Deputado Moka, que não é produtor, ma que, como 
médico, foi o melhor Presidente desta Comissão que 
já tivemos. Então S.Exa é um defensor emérito do 
agronegócio.

Agora teremos a participação de todos os expo-
sitores com as respostas. 

Gostaria de combinar com os Drs. Mayr e Clever 
que ouvíssemos o Dr. Arthur, o André e, depois, as 
entidades, para então fecharmos, para que as ques-
tões colocadas possam ser esclarecidas. Está bom 
assim?

Com a palavra o Dr. Arthur.
O SR. ARTHUR SANCHEZ BADIN – Obrigado, 

Sr . Presidente. Vou procurar responder às indagações 
conjuntamente.

Deputado Moka, o Brasil foi a jurisdição no mundo 
que mais evoluiu nos últimos 6 anos na sua política de 
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defesa da concorrência. Esse reconhecimento interna-
cional vem sendo expressado de diversas formas. 

Semana passada, ou há 2 semanas, tivemos, 
por ocasião das comemorações do Dia Nacional de 
Combate aos Cartéis, uma cerimônia no Ministério da 
Justiça, com a presença do Presidente Lula e da co-
missária que é a responsável na União Europeia pelo 
antitruste, a Dra. Neelie Kroes, e o responsável pela 
política antitruste, nos Estados Unidos, que é Scott 
Hammond, sendo que os 3 – Presidente Lula, Neelie 
Kroes e Scott – manifestaram essa avaliação de que 
o Brasil evoluiu e muito; isto é, o Brasil é o país cuja 
jurisdição mais evoluiu nos últimos anos. Isso foi re-
conhecido pela OCDE. 

Na quinta-feira passada, um representante da 
OCDE esteve no Brasil para um evento também por 
ocasião deste mês da defesa da concorrência no Bra-
sil. Isso vem sendo um reconhecimento. 

Vou dar alguns números, Deputado.
O CADE é um órgão que foi criado em 1962, mas 

que até 1994 teve uma participação bastante tímida 
na política econômica nacional, o que é bastante com-
preensível. Por que o que tem para fazer um órgão de 
defesa da concorrência, num contexto econômico de 
excessiva intervenção do Estado, controle de preços, 
no começo da nova República, tabelamento e conge-
lamento de preços? A expressão numérica da inex-
pressividade da participação do CADE, na economia, 
é de 1 caso julgado a cada 2 anos, em média, nesse 
período, de 1962 a 1994.

Em 1994, o CADE ganha a política da concorrên-
cia, dentro do contexto da liberação da economia, das 
privatizações, do fim do tabelamento, do congelamento 
de preços, de modo que a concorrência passa do papel 
de subalterno ao de protagonista, ou um dos pilares 
da política econômica. Desde então vimos assistindo 
a um processo de progressiva melhoria.

De 2003 para cá, o combate aos cartéis ganhou 
uma particular expressão. Foram implementados ins-
trumentos de produção de prova até então inéditos no 
Brasil. O Brasil é hoje um país que tem um programa 
de leniência, que é uma espécie de delação premia-
da para combater cartéis, os quais são organizações 
criminosas que fraudam a livre concorrência. O Brasil 
talvez seja o país mais ativo e com maior credibilidade 
entre os países em desenvolvimento. 

Implementaram-se operações de busca e apre-
ensão. Já houve mais de 120 mandados. Até 2002, 
nunca alguém havia dormido na cadeia por causa 
da prática de cartel. Nos últimos 3 anos, mais de 120 
mandados de prisão foram expedidos por essa prática. 
Porque cartel é crime; é um ilícito que causa prejuízo 
a pessoas de carne e osso. 

Às vezes, achamos que a criminalidade econô-
mica, a do colarinho branco, é algo muito distante da 
realidade, de nós, consumidores comuns. Mas não é. 
O cartel causa prejuízo a pessoas de carne e osso, 
aos consumidores, aos trabalhadores, aos fornecedo-
res, enfim, a quem esteja envolvido no elo da cadeia 
produtiva. 

Se de 1994 a 2002 apenas 2 cartéis haviam 
sido condenados pelo CADE; hoje já são mais de 60. 
As multas vêm sendo cada vez mais aumentadas em 
decorrência do aumento da capacidade persecutória 
dos órgãos de repressão a esse tipo de conduta anti-
competitiva. Há 3 ou 4 semanas, uma empresa pagou 
voluntariamente uma multa de 100 milhões, reconhe-
cendo o ilícito antitruste. 

Então, a minha opinião, e não só minha, mas 
partilhada com a comunidade internacional, é de que 
o Brasil avançou muito nos últimos anos. Mas não 
discordo da avaliação do senhor de que é preciso e 
possível melhorar. 

Esta Casa contribuiu de forma louvável para essa 
melhoria. No final do ano passado, esta Casa aprovou 
projeto de lei, o qual hoje está em análise no Senado 
Federal, que reorganiza o sistema brasileiro de defe-
sa da livre concorrência. Esse projeto tem 3 objetivos 
principais que foram aprovados pela Câmara dos De-
putados ano passado, a saber: primeiro, a unificação 
da estrutura administrativa. Hoje, 3 órgãos – Ministério 
da Justiça, Ministério da Fazenda e CADE – exercem 
papéis, às vezes, redundantes ou contraditórios no 
mesmo processo administrativo. 

O senhor imagine que um processo hoje para 
ser julgado pelo CADE tem que passar por uma ver-
dadeira via-crúcis: ele tem que ir para o Ministério da 
Justiça, que dará um parecer; depois, para o Ministério 
da Fazenda, que dará outro parecer. Daí volta para o 
Ministério da Justiça, vai para o CADE, para a AGU, 
que dará um parecer; e, depois, vai para o Ministério 
Público, que dá um parecer; para o conselheiro regu-
lador; e, se o mercado é regulado, ainda vai para a 
agência reguladora. 

Esse sistema agrega muito pouco, marginalmen-
te, cada um dos pareceres em qualidade, mas impõe 
um custo enorme aos negócios, que é o custo asso-
ciado à demora e à incerteza dos negócios jurídicos. 
Portanto, a unificação da estrutura vai permitir uma 
racionalização do trâmite burocrático e que grande 
parte das operações seja julgada em até 20 dias, e os 
casos mais complexos, em até 180 dias.

Outra alteração importante, que coloca a legisla-
ção brasileira na linha das melhores práticas interna-
cionais, é a introdução no Brasil da análise prévia de 
atos de concentração com prazos fixos e determinados 
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para análise. Hoje, o CADE pode tomar uma decisão 
2, 3, 4 anos após ela ter sido realizada. O Dr. Mene-
zes está ali. A primeira pergunta que ele me fez foi se, 
quando o CADE vai decidir, há incerteza a respeito do 
que pode ou não fazer. Porque empresário não quer 
fazer coisa errada; ele quer ter a certeza do que ele 
pode ou não fazer. O pior dos mundos é o mundo da 
incerteza jurídica. E essa demora que pode decorrer 
da ausência de prazos impostos ao CADE, de prazos 
e estrutura para uma decisão rápida, o que gera mais 
esse tipo no Custo Brasil. 

O projeto de lei institui uma análise prévia que 
vai antes da operação ser fechada – respondendo um 
pouco sobre a situação do BNDES. No Brasil, a opera-
ção é fechada e depois submetida ao CADE para de-
cisão. O CADE começa a analisar quando a operação 
já está fechada. Pelo sistema de análise prévia, antes 
de fechar a operação, ou seja, antes efetivamente de o 
comprador sentar na mesa da empresa comprada e o 
vendedor receber o dinheiro, é preciso ter a aprovação 
dos órgãos de defesa da concorrência. Agora, para isso 
ocorrer de forma benéfica ao País e não trazer mais 
custos, é preciso ter prazos fixos e determinados de 
análise. Se não forem cumpridos, a operação é apro-
vada. E isso o projeto de lei vai trazer. 

O terceiro ponto importante que o projeto inova, 
na linha do que V.Exa. mencionou, é a previsão de uma 
reestruturação do quadro de pessoal, o que vai permitir 
não só o aumento do número de técnicos. Hoje, para 
V.Exa. ter uma ideia, existem 18 técnicos responsáveis 
pela fiscalização de cartéis no Brasil inteiro. Isso é pífio, 
é muito pouco. Mas o projeto vai fazer uma reestrutu-
ração e manter as melhores cabeças. Hoje, nós temos 
um problema de retenção dos melhores profissionais, 
porque são dragados por melhores oportunidades em 
outros órgãos. Todavia, o projeto vai permitir segurar 
esses melhores profissionais. 

Portanto, o projeto aprovado vem desde o Go-
verno Fernando Henrique, foi encampado pelo atual 
Governo, angariou o consenso, pelas razões que eu 
sumariei agora, da classe política, dos empresários, 
das entidades de defesa do consumidor, porque ele 
representa um grande avanço na legislação brasileira, 
implementa uma modernização na legislação brasileira 
em defesa da concorrência, colocando o Brasil no que 
tem de melhor ou nas melhores práticas internacionais. 
É um projeto que foi discutido nesta Casa, numa Co-
missão especialmente criada para tratar da matéria, 
com a aprovação de todos os partidos, e encaminha-
do ao Senado. Foi aprovado na Comissão de Ciência 
e Tecnologia, daquela Casa, na semana passada, e 
será submetido amanhã ou depois à Comissão de 
Infra-estrutura. Eu imagino que o projeto possa retor-

nar a esta Casa, até o final do ano, para nova análise 
e consideração dos senhores. E, neste momento, é 
importante dizer, Deputado Waldemir Moka, que eu 
vou procurá-lo para cobrar o que está nas suas mãos 
para se resolver o problema.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – V.Exa. 
está falando de um futuro. A minha preocupação é 
esta.

O SR. ARTHUR SANCHEZ BADIN – Mas, até 
o final do ano, eu tenho bastante esperança de que 
isso vai ser resolvido.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Objeti-
vamente não era mais importante, antes de o BNDES 
aportar recurso, ter essa análise? 

O SR. ARTHUR SANCHEZ BADIN – Eu acredito 
que sim, porque evitaria um custo que também é ruim 
para o BNDES, que é a incerteza. Ou seja, pender so-
bre esse negócio, sobre esse investimento, sobre essa 
operação uma incerteza jurídica que é, no final, uma 
confirmação. Os senhores viram aqui todas as análises, 
projeções e tentativas, considerando a aprovação do 
CADE ou não. Quer dizer, é muito ruim para os negó-
cios a incerteza em relação à possibilidade ou não.

No que se refere à estrutura, também para tran-
quilizar, o projeto prevê não só uma vacatio legis de 
6 meses para esse sistema novo ser implementado 
como ainda um prazo estendível por até 1 ano, até 
que estejam devidamente estruturadas a equipe e as 
condições técnicas de pessoal, recursos materiais e 
humanos para a decisão. Acredito que o projeto é a 
solução para esses gargalos que o senhor mencio-
nou. E considero importante o Congresso participar 
ativamente.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM – Sr. 
Presidente, em relação ao questionamento que o De-
putado Waldemir Moka faz, V.Exa. mesmo falou que 
o fato de o BNDES fazer um aporte, antes da aprova-
ção do CADE, cria uma incerteza jurídica. Mas como 
é que ficaria no caso de o CADE se posicionar contra 
a fusão depois de o BNDES ter feito o aporte? Como 
é que seria feita a devolução desse recurso se a em-
presa já utilizou? Esse recurso vai ficar como? Ele vai 
ficar bloqueado até que o CADE aprove a fusão? Ele 
fica num depósito vinculado ou alguma coisa assim? 
Como é que fica? Porque, na verdade, dá-se a impres-
são de que, quando se atropelam os fatos, obriga o 
CADE a aprovar. Como é que o CADE vai deixar de 
aprovar se o dinheiro já foi utilizado, se a empresa já 
está utilizando esse recurso, aumentou seu patrimônio, 
enfim, pagou dívidas? Como é que fica isso? Trata-se 
de dinheiro público, o que nos preocupa. 

A meu ver, nós temos a obrigação de saber exa-
tamente como é que fica uma situação em que o CADE 
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se posiciona contra. Ou o CADE se obriga, depois do 
fato efetivado, a aprovar as fusões?

O SR. ARTHUR SANCHEZ BADIN – Veja, o Dr. 
André vai poder explicar melhor o desenho da opera-
ção e do contrato. Do ponto de vista da legislação do 
CADE, todos os negócios, esses que eu expliquei que 
são de submissão obrigatória e aprovação obrigatória 
pela autoridade antitruste, contêm uma cláusula reso-
lutiva que significa que todo mundo sabe que, se não 
houver a aprovação do CADE, o negócio tem de se 
desfazer. E é por essa mesma razão que, em casos 
em que o impacto, a concorrência é imediata e há um 
risco de reversibilidade da operação, são firmados com 
as empresas acordos de preservação de reversibilida-
de da operação que contêm uma série de obrigações 
que permitem, no caso de uma decisão posterior futura 
do Conselho vier a determinar o desfazimento total ou 
parcial da operação – porque a decisão pode se res-
tringir a uma planta industrial ou a um contrato, alguma 
coisa, seja factível, seja viável – implementar, de fato, 
essa decisão. Portanto, existem mecanismos legais 
para garantir essa reversibilidade da operação.

Os empresários sabem muito bem desenhar os 
contratos de tal forma a garantir o ressarcimento no 
caso de uma decisão futura vir a determinar. Eu não 
sei exatamente como o BNDES faz, mas certamente 
a área jurídica do BNDES tem cautelas para isso.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Sr. 
Presidente, só uma pergunta, por favor. Hoje se fala 
nessa junção dos frigoríficos Friboi e outros. É notó-
rio que todo o Brasil sabe, e quem acompanha, que 
a maioria desses frigoríficos está quebrada, falida, e 
estão usando a mídia para dizer que são potências. 
Devem ao BNDES o que não pode. E, a exemplo do 
Independência, o BNDES soltou dinheiro a vendaval 
para o Independência quebrado, devendo a praça, 
vendendo título fictício, e, mesmo assim, o BNDES 
presenteou com cerca de 300 milhões. 

O CADE sabe que essa junção de frigoríficos é 
inadequada, que não há condições de ser feita com 
a intenção de tomar dinheiro do BNDES. E nós que 
acompanhamos sabemos que o Governo não vai res-
peitar e vai terminar esse período, até que o CADE 
encontre uma solução e que alguém lá na frente de-
nuncie, tenho certeza, com o Governo enchendo de 
dinheiro esses grupos falidos de novo. O CADE não 
teria uma maneira de se pronunciar, de intervir, de di-
zer alguma coisa para que isso não viesse a ocorrer? 
Essa junção de frigoríficos que querem montar é só 
para prejudicar o desenvolvimento da pecuária e a 
economia do Banco.

Lendo a Veja, esta semana, soube que gente do 
Friboi está dando aula mostrando que não se deve ex-

portar boi em pé, e sabemos que o preço de exportação 
de um boi em pé é muito mais caro do que o preço de 
um boi abatido. Mesmo assim, está-se concorrendo 
e perdendo para essa gente que exporta boi em pé. 
O que eles querem? Querem que fechem toda a ex-
portação e que manipulem tudo à disposição desses 
grupos de frigoríficos. Como fica isso?

O BNDES, pelo que vejo, não tem intenção de 
acertar, de fazer a coisa correta. Não há punição para 
os diretores de banco. Tenho denunciado isso constan-
temente na Casa, também fiz denúncia ao Ministério 
Público Federal, à Polícia Federal, à Procuradoria Ge-
ral da União. Ainda hoje fui a uma comissão criada por 
uma Comissão desta Casa. Criou-se uma comissão, 
ela foi aprovada e encaminhou-se ao Tribunal de Con-
tas, que está fazendo investigação dentro do BNDES 
sobre esses graciosos financiamentos.

O CADE não poderia publicar alguma coisa para 
que o Brasil soubesse que é impossível a criação des-
se cartel?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Deputado Ernandes, vou passar a palavra ao 
Dr. André, que responde pelo BNDES, e depois, se 
for preciso, o Dr. Arthur fará uma colocação. Com a 
palavra o Dr. André, do BNDES, para responder não 
só ao Deputado Ernandes mas também às demais 
colocações.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Obrigado, Sr. Presidente.

Fiz algumas anotações. Vou começar a respon-
der aos questionamentos em ordem cronológica. O 
Deputado Zonta perguntou se o BNDES já havia par-
ticipado do financiamento de operação envolvendo a 
Marfrig e a Seara. O BNDES não participou da decisão 
de aquisição da Seara por parte da Marfrig, apesar de 
determos 14% da participação da empresa. Não temos 
nenhum membro eleito no Conselho de Administração 
da Marfrig e é uma decisão estratégica da empresa 
não participarmos.

Com relação à eventual participação futura na ca-
pitalização que foi anunciada pela Marfrig, o BNDES, 
como acionista, tem o direito de manter sua participa-
ção na proporção que hoje detém. Está sendo anali-
sada a possibilidade de se manter e eventualmente 
aumentar essa participação. Consideramos meritória 
a fusão entre Marfrig e Seara e estamos analisando a 
possibilidade de participar com percentual desse au-
mento de capital.

Gostaria de fazer nova retificação do que men-
cionei na minha primeira explanação com relação ao 
percentual da carteira de agronegócios na carteira da 
BNDESPAR. Para nós que trabalhamos dentro da ins-
tituição às vezes é um pouco confuso. Falar de alguns 
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assuntos parece fácil, mas quando nos deparamos com 
dúvidas, percebemos que para o exterior da casa é 
um pouco mais complexo.

O BNDES e a BNDESPAR são instituições sepa-
radas. A BNDESPAR atua estritamente na participação 
no capital de empresas. O BNDES detém 100% das 
ações da BNDESPAR e atua também com financia-
mento. Mencionei que a participação na carteira de 
agronegócio é em torno de 5% a 6% da carteira da 
BNDESPAR, mas esse número não guarda relação 
com os desembolsos e o orçamento da instituição BN-
DES, que engloba a BNDESPAR. Esse é o estoque de 
ações que temos em empresas do setor de alimentos 
e representa em torno de 5% a 6% da carteira total, 
construída ao longo da existência da BNDESPAR, que 
inclui o setor de siderurgia, o setor de petróleo, o se-
tor papel e celulose. Desde a década de 70, quando 
houve a fusão de 3 empresas, a BNDESPAR construiu 
essa carteira que gira em torno de pouco mais de 70 
bilhões de reais, dos quais cerca de 5% a 6% estão 
no setor de alimentos. E isso não guarda relação com 
os desembolsos anuais do BNDES para todos os se-
tores. Para responder especificamente quanto foi de-
sembolsado este ano ou no ano passado, eu teria que 
verificar números, mas não os tenho.

O SR. DEPUTADO ZONTA – V.Exa. me permi-
te, Sr. Presidente, fiquei sabendo agora que existe a 
BNDESPAR e para mim é tudo BNDES, eu não sabia 
que existia essa distinção entre empresas, mas é a 
mesma empresa.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Para complementar, o BNDES é uma em-
presa com 100% das suas ações de posse do Tesouro 
e 2 subsidiárias integrais: a BNDESPAR, que é o braço 
de participações do BNDES, empresa que somente 
compra ações ou instrumentos, tais como debêntures 
conversíveis, que possam se tornar ações de empresas; 
e o Finame, instituição bastante conhecida no mercado, 
entre aspas, com foco em financiamento de máquinas 
e equipamentos. Essas 2 instituições funcionam sob o 
BNDES e juntas formam o Sistema BNDES.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Obrigado. Também 
gostaria de confirmar que me referi, primeiro, aos 5% 
da efetiva aplicação dos 123 bilhões do BNDES. Fica 
em 5% também.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – É nesse ponto que não consigo precisar 
o percentual.

O SR. DEPUTADO ZONTA – É publicado na 
imprensa?

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Sim, mas não tenho os números para afir-
mar que são 5%.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sim, eu fiz o cál-
culo direitinho.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Maravilha, certamente o seu número está 
mais correto do que o meu.

Dando prosseguimento aos questionamentos, 
o Deputado Cezar Silvestri citou a possibilidade de o 
BNDES facilitar crédito a grandes grupos frigoríficos, 
quando outros grupos ligados à agroindústria ou agro-
pecuária não têm a mesma facilidade.

O BNDES tem regras bastante claras e um fluxo 
de aprovações que é seguido para todas as operações 
que ingressam no BNDES. Se ele é moroso e buro-
crático, ele o é para todas as empresas. As garantias 
também seguem os mesmos padrões para todas as 
empresas. Na verdade, o perfil de crédito que é deter-
minado pela área de crédito e validado por um comitê 
existente no BNDES define o grau de exposição que a 
instituição pode ter frente a qualquer tipo de empresa, 
e com base nessa análise de crédito são contempla-
das as garantias para que a operação se sustente do 
ponto de vista de crédito.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – Dr. An-
dré, V.Sa. falou que o critério é o mesmo, mas lembro-
me que o Deputado Ronaldo Caiado fez uma denúncia 
na Comissão de Agricultura, pela qual dias antes de 
o Independência entrar com pedido de recuperação 
judicial, o BNDES liberou, se não me engano, 180 
milhões de reais. Qual o critério para essa liberação, 
sendo que na análise da recuperação judicial a dívida 
do Independência é de 3 bilhões de reais? Será que o 
BNDES desconhecia isso? Não há técnicos no BNDES 
para essa avaliação? Quer dizer, a empresa está que-
brando, está devendo aos fornecedores, os recursos 
são liberados e esses recursos não são utilizados para 
pagar os fornecedores – os pecuaristas. Esse dinhei-
ro sumiu uma ou duas semanas antes de a empresa 
entrar com pedido de recuperação judicial. Então eu 
acho que o que V.Sa. está dizendo não é verdadeiro. 
Os critérios não são os mesmos.

Já acompanhei alguns empresários no meu Es-
tado que pedem recursos ao BNDES. Eles pedem ga-
rantias reais que ultrapassam 2, 3 vezes o que se está 
pretendendo emprestar. Muitas vezes é o patrimônio 
da pessoa física que fica como garantia. No caso do 
frigorífico a dívida é de 3 bilhões e foram liberados 180 
milhões. Estamos vendo todos os dias isso acontecer 
com os frigoríficos. Quer dizer, está havendo uma sim-
patia, entre aspas, do BNDES em relação ao setor de 
frigoríficos, o que nos preocupa, porque, na verdade, 
isso está levando à cartelização, em prejuízo exata-
mente do produtor rural, do pecuarista.
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O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Sr. 
Presidente, apenas para concluir a pergunta de S.Exa. 
Na verdade não foi só isso. A verdade é que foi aprova-
do 1 bilhão, e se foi aprovado 1 bilhão tem que haver 
responsabilidade dentro do BNDES. Como é que se 
aprova 1 bilhão? Tem que se ter garantias reais? Um 
bilhão não é brincadeira. E não foram liberados somen-
te 180. Além disso, o frigorífico vendeu título na praça 
a quase 200 milhões, está devendo na praça quase 
200 milhões de bois que comprou, está enrolando e 
dizendo que vai fazer reunião para pagar. Não pagou, 
e tenho certeza de que se não fosse o trabalho que 
se tem feito aí o BNDES teria liberado o resto das co-
tas ao Independência. É crime o que se está fazendo 
no BNDES em relação ao dinheiro que está em mãos 
do BNDES.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEI-
RA MENDES – O Deputado Cezar Silvestri também 
destacou a possibilidade de o BNDES aportar o resto 
dos recursos.

Na verdade, só para esclarecer os números, foram 
aprovados 450 milhões para a compra de um pedaço 
do Independência. E foram liberados 250 milhões no 
final de novembro e começo de dezembro.

O BNDES não pode fazer nenhum tipo de libera-
ção com uma empresa em recuperação judicial. Não 
seria responsável, lidando com recursos públicos, 
aportar dinheiro em uma empresa que está em situa-
ção falimentar. Se ela um dia vier a sair da situação de 
recuperação judicial pode ser que o BNDES venha a 
analisar isso. Hoje, nessa situação, não há possibilidade. 
O BNDES está impedido pelo Estatuto de operar com 
empresas que estão em recuperação judicial.

Essa possibilidade não existe, infelizmente. E, na 
verdade, rebate a preocupação de V.Exas. com relação 
ao uso do Erário público de forma responsável.

Acho importante mostrar só um pouco do histórico, 
se me permitem, da operação com o Independência. 
A operação com o Independência foi negociada desde 
o final de 2007 e ao longo de 2008. A empresa apre-
sentou números que foram verificados e confirmados 
por auditores independentes, certificados na CVM, da 
BDO Trevisan. O BNDES trabalha em cima de números 
certificados por auditores; o BNDES não presta serviço 
de auditoria de números contábeis.

Com base nesses números, a dívida do Indepen-
dência, à época, era em torno de 1 bilhão.

Depois, a operação foi aprovada entre o tercei-
ro e o quarto trimestre de 2008; a primeira liberação 
de 250 milhões de reais aconteceu no final do ano de 
2008; e a empresa anunciou que estava em dificulda-
des financeiras no meio do mês de fevereiro. Se não 
me engano, foi em 20 de fevereiro que ela tornou pú-

blica a situação de ausência de caixa e incapacidade 
de continuar tocando o seu negócio de forma normal, 
como vinha acontecendo.

O processo, depois de ter entrado em recupera-
ção judicial, passa para a área de crédito do BNDES, 
pois passou a ser um problema de recuperação de 
crédito. A área de crédito, junto com o departamento 
jurídico do BNDES, tem acompanhado mais de perto 
os passos da recuperação judicial.

É importante destacar que o Independência era 
visto pelo setor frigorífico, não sei se V.Exas. podem 
confirmar isso, como um frigorífico que tinha uma re-
lação mais próxima dos pecuaristas. Ele privilegiava 
mais o índice de qualidade de carcaça, etc. No âmbito 
da análise ficou claro o relacionamento que o Inde-
pendência tinha com os pecuaristas. Não sei se isso, 
de fato, era verdade, mas foi o que nós conseguimos 
apurar durante a fase de análise do Independência. Ele 
era visto como uma empresa com um bom relaciona-
mento com os pecuaristas e como uma referência no 
relacionamento com o investidor. O Independência, 
independentemente de ser uma empresa fechada, ti-
nha um departamento e uma forma de se relacionar 
com os investidores muito similar à de uma empresa 
aberta.

Havia um site com demonstrativos publicados, 
inclusive demonstrativos que foram analisados pela 
equipe técnica do BNDES, e havia reuniões constan-
tes com analistas de mercado. É importante destacar 
que, às vésperas do anúncio da recuperação judicial 
do Frigorífico Independência, ele tinha levantado junto 
a 2 bancos – se não me engano o Santander e outro 
banco internacional – o volume aproximado de 150 
milhões de dólares para fazer uma oferta de recom-
pra dos títulos que o Independência tinha no mercado 
global. Ou seja, não somente o BNDES, como todo o 
mercado enxergava o Independência como empresa 
sólida, o que se mostrou um pouco diferente com re-
lação ao que estávamos imaginando após o anúncio 
da recuperação judicial.

Tentei responder a tudo. Se ficou algum ponto em 
aberto, estou à disposição para esclarecê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Deputado Ernandes Amorim, alguma observa-
ção?

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – O 
Sr. André diz que esse empréstimo foi concedido por-
que o frigorífico tinha um bom relacionamento com 
os pecuaristas, tinha qualidade de carcaça. Pelo que 
se entende de banco, jamais poderia fazer qualquer 
financiamento ou autorização de crédito porque está 
de bem ou tem um bom relacionamento com qualquer 
que seja. 
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O banco, na verdade, não cumpriu com suas obri-
gações de mandar fazer um levantamento nas garan-
tias, no momento em que a empresa estava passando. 
A informação que tenho não é de que são 450 milhões 
e, sim, 1 bilhão. Vou saber de tudo isso porque estou 
com o Tribunal de Contas da União, requerido por esta 
Casa, fazendo toda a investigação. Inclusive, hoje estou 
encaminhando ofício para fazer um levantamento nas 
garantias reais que foram apresentadas, até mesmo 
nos balancetes apresentados. Porque é muito bonito 
fazer um balancete, colocar na Internet e dizer que está 
tudo beleza, mas uma instituição bancária jamais pode 
fazer qualquer investimento, qualquer empréstimo com 
essa visão de V.Sa.

Então, alguma coisa está errada dentro do BNDES 
que deve ser esclarecida. Ao requerer essas informa-
ções, disseram que eram informações confidenciais. 
Na qualidade de Deputado, não pude requerê-las. Por 
isso criamos uma Comissão que foi aprovada por in-
termédio da Comissão de Fiscalização e Controle, e 
o Tribunal de Contas da União foi enviado ao BNDES, 
confirmando todos esse trabalho, esse manuseio do 
BNDES quanto a esses números de recursos vanta-
josos dados, emprestados aos frigoríficos.

Sei que o FRIBOI deve um mundo ao BNDES. 
Não sei quem é o padrinho para a liberação desses 
recursos. Não sei de um banco de onde é tão fácil pe-
gar dinheiro como o é o BNDES, que empresta aos 
frigoríficos.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Não sei se é uma pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Não sei. Se V.Sa. quiser falar, esteja à vontade.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Quero deixar claro que a operação com o 
Independência não foi um empréstimo, foi um aporte 
de capital para a aquisição de ações. Não é um em-
préstimo normal, com fluxos de pagamento. Há uma 
natureza diferente.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Não 
sou banqueiro, não entendo de banco.

O SR. ANDRÉ GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 
MENDES – Sim.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Mas, 
se tirou do BNDES um financiamento aprovado de 450 
milhões, alguma coisa está errada. Quero, por meio 
dessa investigação, que alguém me mostre o que faz 
um banco dar a uma empresa quebrada, falida, 450 
milhões ou 1 bilhão, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Deputado Ernandes Amorim, isso é importante. 
V.Exa. já vem há bastante tempo se referindo a esse 
assunto.

Obtivemos algumas informações. Seguramente, 
esta Comissão, como discutido na semana passada, 
vai ter oportunidade de saber. O Tribunal de Contas da 
União vai-nos dar um norte.

Dr. André, Dr. Arthur, Dr. Mayr, Srs. Clever, Rafa-
el, Paulo – em nome da CNA -, e Pedro, temos grande 
preocupação, nós, Parlamentares, quando discutimos 
esse assunto. Respeitamos as empresas, queremos 
que todo mundo vá para frente – ninguém é contra 
nada. Agora, a nossa preocupação é com o produtor, 
seja de suíno, de frango, ou de boi. Vimos, ano passa-
do, um monte de calote não desse frigorífico apenas, 
mas de vários outros. Isso aconteceu de um momento 
para outro, no auge da crise.

Estamos discutindo especificamente essa fu-
são que o Deputado Zonta propôs. Esta Comissão 
vai continuar hoje a discussão. O Deputado fez uma 
observação, aproveitando a presença aqui do CADE 
e do BNDES. 

Esse é o início, Dr. André, de um processo em 
que vamos nos aprofundar, de modo a proteger tanto 
o consumidor quanto o próprio produtor brasileiro.

Aproveito, antes do encerramento, para agradecer 
a todos que aqui vieram, em atendimento ao requeri-
mento do Deputado Zonta. Esclareço aos presentes, 
representantes dos produtores de frango e suínos, da 
CNA, do CADE e do próprio BNDES, que a Comissão 
de Agricultura quer debruçar-se mais nessa questão. 
Por isso, foi proposta, na semana passada, a criação 
desse grupo a que o Deputado se refere aqui. 

O Dr. Bonassi faz uma observação a respeito das 
perspectivas. Sem sombra de dúvida, o Brasil será o 
celeiro, o maior produtor de proteína do mundo. Isso 
já está acontecendo: é o maior exportador de boi; está 
na liderança de frango,; suíno, da mesma forma. 

Queremos discutir a forma como esta Casa pode 
ajudar. O Sr. Pedro fez uma observação a respeito 
da sanidade. Pasmem: estivemos com os Deputados 
Moka, Zonta e outros no Ministério da Indústria e Co-
mércio, na semana passada, no Fórum dos Secretá-
rios, reforçando o que o Ministro da Agricultura fala, ou 
seja, da necessidade de um pequeno recurso para a 
fiscalização da sanidade. São 13 missões chegando. 
Já há uma missão europeia aqui no Brasil e outras 
vão chegar até o final do ano. Imaginem perdermos 
negócios amanhã por detalhes, por não liberarmos 40 
ou 50 milhões! 

Da mesma forma, Dr. Arthur, o Deputado Moka 
fez uma observação – tive de me ausentar alguns ins-
tantes – sobre a questão do CADE. O Deputado Zonta 
é o Presidente da Frente Parlamentar Cooperativista. 
Represento neste ato a Comissão de Agricultura, na 
qualidade de Vice-Presidente. A própria Frente Par-
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lamentar da Agricultura está disposta a ajudar nesse 
processo porque não podemos prescindir do CADE. 
É preciso mais agilidade. Em um momento como este, 
tanto a sanidade quanto essa questão do CADE são 
vitais. É a economia do Brasil que está em jogo.

O Brasil hoje está se tornando líder no mundo, 
assumindo esse papel em vários países. Então, deve-
mos ter muita responsabilidade. Esta Comissão quer 
trabalhar. O Brasil, sem sombra de dúvida, é o futuro. 
O mundo enxerga isso, daí as barreiras sanitárias que 
temos de vencer, dada a concorrência internacional. 
As nossas empresas estão tomando conta do merca-
do mundial.

Nossa preocupação, portanto, é com a produção 
interna, do mercado interno, com a exportação. Que 
bom que as nossas empresas estejam em atividade. 
Pior seria se americanos e europeus estivessem vin-
do aqui comprar as nossas empresas. Por um lado, 
acho que é saudável, salutar, mas que isso aqui não 
venha prejudicar nosso produtor, nosso pecuarista, 
nosso suinocultor, nosso avicultor. Nossa preocupa-
ção é com toda a cadeia e é nesse sentido que que-
remos trabalhar.

Esta Comissão vai ter um papel importante. Esta-
mos falando dos setores bovino, suíno e de aves, para 
discutir com as entidades que representam os produ-
tores e as próprias indústrias a forma de avançar. Há 
muitos problemas internos, de legislação, de infraes-
trutura, de logística, no Brasil. O Deputado Luiz Carlos 
Setim, aqui presente, foi um dos que se empenhou 
muito na questão do PIS/PASEP-COFINS, etc.

O Brasil tem um futuro brilhante, mas agora te-
mos de fazer o dever de casa. Os empresários, que 
também o façam; os produtores, que também que o 
façam. A Comissão de Agricultura vai estar junto nessa 
caminhada em direção a uma das grandes riquezas 
do Brasil, que é a produção de proteína animal. Não 
há país no mundo que se equipare ao Brasil.

Os empresários, os produtores, nós, políticos, e 
o Governo, o Poder Executivo, temos de fazer a nos-
sa parte. 

Conforme disse o Deputado Zonta, é necessário 
investimento maior, dado o potencial da agricultura.

Deputado Ernandes Amorim, V.Exa. tem toda ra-
zão. Vejo gente com dívida agrícola, a miserabilidade, 
gente rastejando na frente de um gerente de banco 
para tirar 100, 150, 200 mil reais emprestado. Quer 
dizer, a pessoa vai fazer uma operação, mas não tem 
acesso. Então, pede à mãe, ao pai, até ao bispo, em 
garantia, mas não consegue.

Por isso, Deputado Cezar Silvestri, é importante 
continuar esse trabalho, não com o sentido de preju-

dicar ninguém, mas porque queremos ajudar o Brasil. 
Esse é o objetivo desta Comissão.

Agradeço a todos a presença – Dr. Mayr; Dr. Cle-
ver; Sr. Rafael, em nome da ABEF; Sr. Paulo, em nome 
da CNA; Sr. Pedro Camargo; Sr. André, em nome do 
BNDES; Dr. Arthur, em nome do CADE. 

Aqui os senhores têm um parceiro. A Comissão 
de Agricultura é parceira nesse processo.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, há um 
setor que não foi ouvido nesta Comissão com o CADE, 
com o BNDES, para depois termos a resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Está bom. Ainda há tempo para a resposta.

O SR. MAYR BONASSI – Bom. Ainda bem que 
o Deputado Zonta sentou aqui ao meu lado, porque 
S.Exa. fez tantas perguntas que, se eu esquecer de 
algumas, S.Exa. me ajudará a lembrar. (Risos.)

Vou ser muito breve nas respostas aos princi-
pais pontos.

Deputado Zonta, V.Exa. perguntou se tínhamos 
estrutura de conhecimento e gerencial para tocar esse 
negócio, já que é tão recente na MARFRIG. Respon-
do: sim. Entre todas as empresas que compramos ao 
longo desse período, tomamos alguns cuidados com 
os ativos, com os clientes, com as marcas, mas, acima 
de tudo, tomamos cuidados em reter as pessoas.

A nossa prática, quando incorporamos alguma 
empresa, é conhecer as melhores práticas que essa 
empresa tem e imediatamente incorporá-las à nossa 
gestão.

Hoje, o comando dessa divisão estão nas mãos 
de pessoas que vieram da Sadia, da Aurora, de outras 
grandes empresas do setor. Temos uma equipe muito 
madura, muito experiente, com muito cabelo branco. 
Temos feito as coisas com muito profissionalismo e 
dedicação. Não tenho dúvida de que teremos muito 
sucesso se o problema for de gestão. A Seara é uma 
empresa consolidada, experiente, que opera muito bem 
o setor. Essa fusão vai resultar uma empresa altamente 
competitiva e muito bem gerenciada e administrada.

Em relação aos integrados, Deputado, posso 
dizer que toda a nossa base de produção é formada 
de integrados. São mais de 5,6 mil integrados. Mesmo 
que quiséssemos mudar isso, não haveria nem tempo, 
nem recursos, nem pessoas, não haveria formas de 
mudar esse modelo, que é um modelo vencedor, um 
modelo muito importante.

Claro que esse modelo tem de evoluir e melhorar. 
É preciso aumentar a renda do setor como um todo, 
porque conseguimos grossas fatias de bolo se o bolo 
for grande; não se distribui fatias de bolo se não exis-
tir o bolo.
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Tenho aqui um dado importante para tranquili-
zar um pouco todos os presentes. Temos um contrato 
assinado do CONVIR com o Banco do Brasil para a 
expansão de aviários e especialmente para a melho-
ria de aviários, em que somos corresponsáveis. Ou 
seja, se ele não pagar, temos um fundo que vai pagar. 
Ninguém está mais interessado que nós em que esse 
agricultor ou esse suinocultor ganhe dinheiro, progrida 
e melhore de vida.

Tenho um dado estatístico muito tranquilizador, 
Deputado: menos de 1% de nossos avicultores são 
inadimplentes. Esse é um dos índices mais baixos em 
qualquer atividade no País.

Outro dado animador: mais de 80% dos nossos 
avicultores que têm um aviário querem construir o se-
gundo. Então, isso é bastante tranquilizador também.

Quanto ao número de funcionários, nossa divisão 
de aves e suínos, juntando a Seara, teremos 33,5 mil 
funcionários. E o Grupo MARFRIG, como um todo no 
Brasil, 45 mil funcionários.

O Porto de Itajaí é o porto da BRASCARNE, que 
hoje é operado pela Seara. Por problemas de infraes-
trutura no País, vamos ter de melhorá-lo e operá-lo. Ou 
seja, se nós tivéssemos bons portos, bons serviços, 
provavelmente o dinheiro que iríamos investir num 
porto investiríamos em uma nova fábrica.

Então, fica aqui o recado nosso também de que 
a infraestrutura precisa ser melhorada rapidamente, 
senão não vamos escoar nossa produção. Ou, se es-
coarmos, a um custo não-competitivo.

A política da MARFRIG é meio a meio – mer-
cado interno e mercado externo. aqui está mais uma 
questão: entre tantos outros atrativos da compra da 
Seara -claro, incluindo as pessoas, o conhecimen-
to técnico, os integrados, as fábricas -, um dos mais 
importantes e decisivos foi a compra da Seara, uma 
marca nacional.

Então, muito pelo contrário, ela será a nossa mar-
ca guarda-chuva, a nossa marca principal. Vamos inves-
tir bastante nela para que seja referência e que possa 
disputar com os líderes cada vez que o consumidor for 
ao supermercado para pegar a sua preferência.

Por último, Sr. Deputado, V.Exa. me perguntou 
se essas fusões não vão aumentar o preço. Mais uma 
vez, quero tranquilizá-lo. Não seria racional de nossa 
parte nos contentarmos com 6% ou 7% de participa-
ção no mercado, enquanto o líder tem 60% e 70%. Vai 
aumentar a concorrência. Vamos querer aumentar um 
pedaço deste mercado. Então, a concorrência vai au-
mentar e isso será bom para o consumidor.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Vou encerrar esta reunião. Antes, porém, convoco 

os Srs. Deputados para reunião de audiência pública 
amanhã, quarta-feira, no Plenário 6, para discutir a 
situação dos triticultores brasileiros.

Está encerrada a presente reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

CAPADR

53ª legislatura – 3ª sessão legislativa ordinária

Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Or-
dinária (Audiência Pública), realizada em 21 de 
outubro de 2009

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte e um 
de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, no Anexo II, Plenário 06 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Wandenkolk 
Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Antônio Andrade, Assis 
do Couto, Benedito de Lira, Beto Faro, Celso Maldaner, 
Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Fer-
nando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Homero Pereira, Jairo 
Ataide, Leandro Vilela, Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, 
Moacir Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Na-
zareno Fonteles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Osval-
do Reis, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Waldemir 
Moka e Zonta – Titulares; Airton Roveda, Alfredo Kaefer, 
Betinho Rosado, Camilo Cola, Carlos Alberto Canuto, 
Carlos Melles, Edson Duarte, Ernandes Amorim, Eugênio 
Rabelo, Giovanni Queiroz, Júlio Cesar, Lázaro Botelho, 
Márcio Marinho, Mário Heringer, Paulo Piau, Silvio Lopes 
e Veloso – Suplentes. Compareceu também o Deputado 
Jorginho Maluly, como não-membro. Deixaram de compa-
recer os Deputados: Anselmo de Jesus, Dagoberto, Fábio 
Souto, Humberto Souto, Leonardo Vilela, Lira Maia e Zé 
Gerardo. Justificaram a ausência os Deputados Cláudio 
Diaz, Eduardo Sciarra e Vitor Penido. O Deputado Luis 
Carlos Heinze, Segundo Vice-Presidente, e Presidente 
da reunião, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos e esclareceu que a reunião se destinava a exa-
minar e debater a “situação dos triticultores brasileiros”. 
Prosseguindo, o Presidente esclareceu as regras para 
os trabalhos, informou que a lista de inscrição para os 
debates estava à disposição dos Senhores Deputados e 
convidou para comporem a mesa os Senhores: Deputado 
Reinhold Stephanes – Ministro de Estado da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Alvaro Schwerz 
Tosetto – Gerente Executivo da Diretoria de Agronegó-
cios do Banco do Brasil S.A., Wagner Gonçalves Rossi 
– Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento 
– CONAB, Ivo Carlos Arnt Filho – Membro da Comissão 
Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Rei-
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no Pécala Rae – Assessor Institucional da ABITRIGO e 
Membro do Conselho Externo da EMBRAPA TRIGO, e 
Paulo Roberto Silva – Representante da Organização 
das Cooperativas Brasileiras – OCB. Na seqüência, o 
Presidente concedeu a palavra, pela ordem, ao Deputa-
do Abelardo Lupion autor de um dos requerimentos que 
originaram a presente reunião, que fez entrega de car-
tas ao Senhor Ministro, e, para sua exposição inicial, ao 
Senhor Ivo Carlos Arnt Filho. Precisando ausentar-se, o 
Presidente passou a condução dos trabalhos ao Depu-
tado Nelson Meurer, que franqueou a palavra ao Senhor 
Reino Pécala Rae. Reassumindo a Presidência, o De-
putado Luis Carlos Heinze cedeu a palavra, para suas 
exposições iniciais, aos Senhores: Paulo Roberto Silva 
e Alvaro Schwerz Tosetto. Prosseguindo, o Presidente 
concedeu a palavra, pela ordem, ao Deputado Duarte 
Nogueira e, em seguida, ao Minstro Reinhold Stepha-
nes para sua exposição inicial. Dando prosseguimento, o 
Presidente cedeu a palavra aos autores dos requerimen-
tos, os Deputados Duarte Nogueira e Abelardo Lupion. 
Em seguida, obedecendo à lista de inscrições para os 
debates, o Presidente passou a palavra aos Deputados: 
Zonta, Moacir Micheletto, Nazareno Fonteles, Waldemir 
Moka, Valdir Colatto, Celso Maldaner e Assis do Couto. 
Prosseguindo, o Presidente franqueou a palavra aos Se-
nhores: José Gilmar Carvalho de Oliveira – Operador de 
Mercado da empresa Trigo Branco de Ponta Grossa/PR, 
Frederico D’Avila – pequeno produtor de trigo de Buri/
SP e, Marcos Euzébio Dias Sobreira – Prefeito Municipal 
de Lidianópolis/PR. Em seguida, o Presidente concedeu 
a palavra ao Deputado Paulo Piau e, para respostas e 
considerações finais, ao Ministro Reinhold Stephanes. 
Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou os trabalhos às doze horas e trinta e cinco 
minutos. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental desta reunião. E 
para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente em exercício, Deputado Luis Carlos Heinze, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL  

CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Or-
dinária, (Audiência Pública), realizada em 27 de 
outubro de 2009

Às quatorze horas e cinquenta e três minutos do 
dia vinte e sete de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da 

Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Wandenkolk Gonçalves, Luis Carlos 
Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes; Ansel-
mo de Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, Celso 
Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Homero Pereira, Jairo Ataide, Luciana Costa, 
Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, 
Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, Pedro Chaves, Ta-
tico, Valdir Colatto, Waldemir Moka e Zonta – Titulares; 
Afonso Hamm, Alfredo Kaefer, Carlos Alberto Canuto, 
Edson Duarte, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, 
Júlio Cesar, Veloso e Washington Luiz – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Alex Canziani, 
André Vargas, Eduardo Valverde e Osmar Serraglio, 
como não-membros. Deixaram de comparecer os De-
putados Abelardo Lupion, Antônio Andrade, Beto Faro, 
Cezar Silvestri, Dagoberto, Fábio Souto, Fernando Co-
elho Filho, Humberto Souto, Leandro Vilela, Leonardo 
Vilela, Lira Maia, Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, 
Osvaldo Reis, Vitor Penido e Zé Gerardo. Justificaram 
a ausência os Deputados Cláudio Diaz e Vitor Penido. 
O Deputado Luis Carlos Heinze, Segundo Vice-Pre-
sidente, e Presidente da reunião, declarou abertos os 
trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu que a 
reunião se destinava a examinar e debater o “Processo 
de que tratam as Portarias nº 970, de 27/11/2001, nº 
898, de 05/09/2002, nº 937, de 09/10/2003, nº 1069, 
de 13/11/2003, e a nº 721, de 10/07/2009, todas da 
FUNAI, relativas à Terra Indígena Xetá, no Noroeste 
do Paraná” e “A situação das invasões indígenas em 
propriedades rurais da Colônia “G” do Apucaraninha, 
localizada no município de Tamarana/PR, Comarca 
de Londrina/PR”. Prosseguindo, o Presidente esclare-
ceu as regras para os trabalhos, informou que a lista 
de inscrição para os debates estava à disposição dos 
Senhores Deputados e convidou para compor a mesa 
os Senhores: Márcio Meira – Presidente da Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, Roberto Dias Siena – Pre-
feito Municipal de Tamarana/PR, Moacir Silva – Prefeito 
Municipal de Umuarama/Paraná, Sidinei Delai – Pre-
feito Municipal de Ivaté/Paraná, Lázaro Pires da Silva 
-Representante dos Produtores Rurais da Região de 
Umuarama e Ivaté/Paraná, Marialva Portes – Repre-
sentante dos Produtores/Proprietários das cidades de 
Umuarama e Ivaté/Paraná, Sebastião da Silva Ferreira 
– Advogado, Wilson Pan – Produtor Rural de Londrina/
Paraná, Gilmar Negretti – Secretário Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Laranjeiras do Sul/Paraná 
e Valentin Spancerski – Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Umuarama/Paraná. Na sequ-
ência, o Presidente concedeu a palavra, pela ordem, 
para suas exposições iniciais, aos Senhores Márcio 
Meira, Roberto Dias Siena e Moacir Silva. Precisan-
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do ausentar-se, o Presidente passou a condução dos 
trabalhos ao Deputado Luiz Carlos Setim, que cedeu 
a palavra para suas exposições iniciais aos Senhores 
Sidinei Delai Lázaro Pires da Silva, Valentin Spancer-
ski, Sebastião da Silva Ferreira, Wilson Pan, Gilmar 
Negretti e à Senhora Marialva Portes. Dando prosse-
guimento, o Presidente concedeu a palavra aos auto-
res do requerimento nº 434/09, os Deputados Moacir 
Micheletto e Osmar Serraglio, aquele, também, autor 
do requerimento nº 451/09, desta audiência. Em segui-
da, obedecendo à lista de inscrições para os debates, 
o Presidente passou a palavra aos Deputados Alfredo 
Kaefer, Eduardo Valverde e Osmar Serraglio. Em se-
guida, falaram os Deputados Moacir Micheletto, André 
Vargas e Celso Maldaner. Prosseguindo, foi concedida 
a palavra ao Senhor Márcio Meira, para responder aos 
questionamentos apresentados pelos Deputados. Pre-
cisando ausentar-se, o Presidente passou a condução 
dos trabalhos ao Deputado Moacir Micheletto. Continu-
ando, o expositor cedeu a palavra ao Deputado André 
Vargas. Retornando à reunião, o Deputado Luiz Carlos 
Setim reassumiu a direção dos trabalhos. Na sequên-
cia, o Deputado Moacir Micheletto informou ter que 
se retirar para presidir reunião da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1876, 
de 1999, do Sr. Sérgio Carvalho, que “dispõe sobre 
Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, 
exploração florestal e dá outras providências” (revoga a 
Lei n. 4.771, de 1965 – Código Florestal; altera a Lei nº 
9.605, de 1998) – PL187699. Dando prosseguimento, 
o Presidente agradeceu a presença do Senhor Márcio 
Meira e concedeu a palavra ao Deputado Osmar Ser-
raglio, que apresentou ao expositor algumas ponde-
rações quanto às citações lidas anteriormente. O Se-
nhor Márcio Meira, precisando ausentar-se, indicou a 
Senhora Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão – Diretora 
de Assuntos Fundiários da FUNAI e o Senhor Aloysio 
Antônio Castelo Guapindaia – Diretor de Assistência 
da FUNAI para continuarem dando os esclarecimen-
tos necessários. Dando prosseguimento, o Presiden-
te convidou a Senhora Maria Auxiliadora Cruz de Sá 
Leão e o Senhor Aloysio Antônio Castelo Guapindaia 
para tomarem assento à mesa e passou-lhes a palavra 
nesta sequência. A Senhora Maria Auxiliadora Cruz de 
Sá Leão foi questionada pelo Deputado André Vargas. 
Continuando o debate, para as considerações finais, 
o Presidente concedeu a palavra ao Senhor Sebas-
tião da Silva Pereira, à Senhora Marialva Portes, aos 
Senhores Wilson Pan, Valentim Spancerski, Roberto 
Dias Siena, Sidnei Delai e Moacir Silva. Usou da pala-
vra a Senhora Deolinda Paes Zanon – de oitenta anos 
de idade e viúva de antigo produtor rural de Ivaté/PR. 
Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para 

considerações finais ao Deputado Osmar Serraglio. 
O Deputado André Vargas entregou documentos ao 
Presidente. Para suas considerações finais, falaram 
também o Senhor Aloysio Antônio Castelo Guapin-
daia e a Senhora Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão. 
Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou os trabalhos às dezoito horas e vinte 
e oito minutos. O inteiro teor foi gravado, passando o 
arquivo de áudio a integrar o acervo documental desta 
reunião. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente em exercício, Deputado 
Luis Carlos Heinze, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 39ª Reunião Ordinária, Audiência Pú-
blica, realizada em 28 de outubro de 2009.

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte e oito de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Luiza Erundina – Vice-
Presidente; Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Bis-
po Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber Braga, Gus-
tavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Ro-
berto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo 
Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico 
Pinto e Zequinha Marinho – Titulares; Angela Amin, 
Ariosto Holanda, Celso Russomanno, Colbert Martins, 
Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, José Aníbal, José 
Mendonça Bezerra, Julio Semeghini, Márcio Marinho, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Meurer e Wilson Picler 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Charles Lucena, 
Cida Diogo, Jader Barbalho, Miro Teixeira, Narcio Ro-
drigues, Nelson Proença, Paulo Bornhausen, Paulo 
Pimenta, Professora Raquel Teixeira e Vic Pires Fran-
co. ABERTURA: Havendo número regimental, o Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos da reunião de 
audiência pública, fruto do requerimento nº 208/2009, 
de autoria dos Deputados José Anibal, Gustavo Fruet 
e Narcio Rodrigues, e destinada a debater as provi-
dências necessárias para evitar panes nos serviços de 
emergência e/ou utilidade pública – 190, 193 e outros 
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– em casos de enchentes e outras catástrofes naturais. 
Justificaram a ausência o Senhor Jarbas José Valen-
te, Superintendente de Serviços Privados da Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel, que indicou 
como representante o Senhor Nelson Mitsuo Takaya-
nagi, Gerente-Geral de Comunicações Pessoais Ter-
restres da Superintendência de Serviços Privados da 
Agência; e o Senhor Antônio Carlos Valente, Presidente 
do Grupo Telefônica no Brasil, que indicou como repre-
sentante os Senhores Fernando Freitas e Ari Falarini, 
respectivamente Diretor de Relações Institucionais e 
Diretor de Operações de Rede da empresa, os quais 
dividiram o tempo de apresentação. Após os cumpri-
mentos, o Presidente convidou os expositores para 
tomarem assento à Mesa e concedeu-lhes a palavra 
na seguinte ordem: 1) Sr. Nelson Mitsuo Takayanagi, 
Gerente-Geral de Comunicações Pessoais Terrestres 
da Superintendência de Serviços Privados da Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel; 2) Sr. Fer-
nando Freitas, Diretor de Relações Institucionais do 
Grupo Telefônica no Brasil; 3) Sr. Ari Falarini, Diretor 
de Operações de Rede do Grupo Telefônica no Brasil. 
Encerradas as exposições o Presidente passou a pa-
lavra ao Deputado José Anibal, autor do requerimento, 
que apresentou suas colocações e questionamentos. 
Durante a fase de debates falaram os Deputados Julio 
Semeghini, Duarte Nogueira e Emanuel Fernandes. A 
seguir, o Presidente concedeu a palavra aos exposito-
res para as considerações finais. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agrade-
ceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 
onze horas e onze minutos. O inteiro teor foi gravado, 
passando, o arquivo de áudio, a integrar o acervo do-
cumental desta reunião para degravação, mediante 
solicitação escrita. E, para constar, eu  Myriam Gon-
çalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Eduardo Gomes, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 28 de outubro de 2009.

Às onze horas e quatorze minutos do dia vinte e 
oito de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputa-
dos, com a presença dos Senhores Deputados Edu-
ardo Gomes – Presidente; Luiza Erundina – Vice-Pre-
sidente; Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Bispo 

Gê Tenuta, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Francisco Rossi, Gilmar Machado, Glauber Braga, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Lindomar 
Garçon, Manoel Salviano, Paulo Bornhausen, Paulo 
Henrique Lustosa, Paulo Pimenta, Paulo Roberto Pe-
reira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto 
e Zequinha Marinho – Titulares; Angela Amin, Ariosto 
Holanda, Celso Russomanno, Colbert Martins, Duarte 
Nogueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, Flávio Bezer-
ra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, José Aníbal, José 
Mendonça Bezerra, Julio Semeghini, Márcio Marinho, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Meurer e Wilson Picler 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Charles Lucena, 
Cida Diogo, Jader Barbalho, Miro Teixeira, Narcio Ro-
drigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixeira 
e Vic Pires Franco. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e colocou à apreciação as Atas das 37ª e 38ª reuniões, 
realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 21 de ou-
tubro de 2009. O Deputado Paulo Henrique Lustosa 
solicitou a dispensa da leitura das atas. Não houve 
discussão. Em votação, as Atas foram APROVADAS 
por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comu-
nicou ao Plenário que: 1) recebeu do Primeiro-Secre-
tário da Câmara dos Deputados, Deputado Rafael 
Guerra, ofício encaminhando resposta ao Requerimen-
to de Informação nº 4.027/2009 da comissão que so-
licitou ao Ministério das Comunicações informações 
sobre monitoramento e fiscalização de campos eletro-
magnéticos de transmissores de radiocomunicação; 
2) recebeu da Secretaria-Geral da 4ª CNTCI convite 
para a solenidade de lançamento oficial da 4ª Confe-
rência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – 4ª 
CNCTI, a realizar-se dia 4 de novembro, no auditório 
do Ministério da Ciência e Tecnologia; 3) recebeu do 
Instituto Brasileiro de Ação Responsável convite para 
ser conferencista no “Fórum Competitividade da Ca-
deia Produtiva Farmacêutica no Brasil”, que será rea-
lizado no dia 19 de novembro, no Auditório do Interle-
gis, Senado Federal; 4) recebeu do Tribunal de Contas 
da União ofício encaminhando, para divulgação, car-
tazes do I Encontro Políticas Públicas e Mudanças 
Climáticas, que acontecerá no Auditório do TCU, nos 
dias 10 e 11 de novembro; 5) recebeu justificativa de 
ausência dos Deputados Bispo Gê Tenuta, no dia 14 
de outubro em razão de compromisso político-partidá-
rio; e Beto Mansur, no período de 16 a 20 de outubro 
em razão de participação, em missão oficial, de visitas 
técnicas as empresas Royal Caribbean International 
e MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., nos Estados Unidos 
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da América, necessárias para subsidiar projeto de lei 
sobre atividade de cruzeiros marítimos no Brasil; 6) 
recebeu do Ministério de Minas e Energia, e encontra-
se na secretaria da comissão, para consulta dos se-
nhores parlamentares, a publicação “Pré-Sal, pergun-
tas e respostas”; 7) recebeu solicitação do Deputado 
Paulo Bornhausen para incluir o nome do Ministro Ubi-
ratan Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas da União 
– TCU, em substituição ao nome do Ministro José Jor-
ge, entre os convidados da audiência pública que dis-
cutirá o modelo de avaliação e aquisição de serviços 
de tecnologia, com ou sem o fornecimento de produ-
tos, pelo Governo, em todas as suas esferas. Consul-
tado o Plenário da comissão, a inclusão do nome do 
convidado foi aprovada. O Presidente submeteu tam-
bém à aprovação do Plenário a inclusão dos convida-
dos Demi Getschko, Diretor-Presidente do Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e 
membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.
br), e Silvio Meira, cientista-chefe do Centro de Estu-
dos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), entre 
os expositores da audiência pública que discutirá a 
pertinência de se aplicarem aos portais e sítios de In-
ternet que divulgam conteúdos noticiosos as restrições 
à composição de capital, estabelecidas pelo art. 222 
da Constituição Federal. Em votação a inclusão foi 
aprovada. Antes de iniciada a Ordem do Dia, o Depu-
tado Paulo Henrique Lustosa pediu a palavra para in-
formar que o grupo de parlamentares, instituído para 
analisar o Projeto de Lei nº 29/2007, concluiu os estu-
dos preliminares do projeto. Ressaltou a importância 
da permanência do grupo de trabalho na próxima fase, 
que acontecerá após a apresentação das emendas ao 
substitutivo proposto no relatório. O Presidente e o 
Deputado Bilac Pinto parabenizaram a habilidade do 
deputado na condução dos trabalhos. ORDEM DO 
DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 216/09 – do Sr. Glauber 
Braga – (PL 5555/2009) – que “requer a realização de 
audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 
5.555/09, que dispõe sobre as normas de cobrança 
do serviço de secretária eletrônica oferecido pelas 
operadoras de celular”. APROVADO. 2 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.670/09 – da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC 838/2008) – que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a República da Índia em Cooperação Científica e Tec-
nológica, celebrado em Brasília, no dia 12 de setembro 
de 2006”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 3 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.806/09 – da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 219/2009) 

– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Cana-
dá para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, assinado em São Paulo, em 17 de novembro de 
2008”. RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
2.473/03 – do Sr. Colbert Martins – que “dispõe sobre 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
envolvendo Seres Humanos”. RELATORA: Deputada 
CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. Vista ao Deputado Paulo Henrique Lustosa, 
em 21/10/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 
5 – TVR Nº 1.393/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 311, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à Empresa de 
Radiodifusão Estrela Polar Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo”. RE-
LATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 6 – TVR Nº 1.429/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 632/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
353, de 28 de junho de 2007, que renova a permissão 
outorgada à Sigma Radiodifusão Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Brasília, Distrito Federal”. RELATOR: 
Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
7 – TVR Nº 1.444/09 – do Poder Executivo – (MSC 
632/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 811, de 09 de 
dezembro de 2008, que renova a permissão outorga-
da à Rádio Integração FM Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Jacinto Machado, Estado de Santa Ca-
tarina”. RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 8 – TVR Nº 1.476/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 634/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 1.239, de 31 de dezembro de 2008, que outor-
ga autorização à Centro Comunitário de Pinheiral para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pinheiral , Estado do Rio de Janeiro”. RE-
LATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
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RECER. 9 – TVR Nº 1.479/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 634/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 60, 
de 24 de março de 2009, que outorga autorização à 
Associação Comunitária e Cultural de Salete/SC para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Salete, Estado de Santa Catarina”. RELA-
TOR: Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 10 – TVR Nº 1.488/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 635/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
838, de 17 de dezembro de 2008, que outorga autori-
zação à Associação Cultural Amigos do Brooklin para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo”. RELATO-
RA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
11 – TVR Nº 1.513/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1065, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária Novo Rio executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio das Ostras, 
Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado UL-
DURICO PINTO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR 
Nº 1.527/09 – do Poder Executivo – (MSC 637/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 908, de 22 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Cul-
tural Comunitária Estância Turística de Itu executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itu, 
Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada IRINY 
LOPES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR Nº 1.577/09 
– do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.156, de 23 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Fundação Fronteiras executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Fron-
teiras, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado GLAU-
BER BRAGA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – TVR Nº 
1.579/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.161, de 23 de dezembro 
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária e 

Cultural Nova Era executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de David Canabarro, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATORA: Deputada IRINY 
LOPES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 15 – TVR Nº 1.580/09 
– do Poder Executivo – (MSC 733/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 1.163, de 23 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Artístico e Cultural de Oiapoque – ASCOQUE 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Oiapoque, Estado do Amapá” RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 16 
– TVR Nº 1.581/09 – do Poder Executivo – (MSC 
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.166, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Cul-
tural e Artística Dr. Juca Ribeiro executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Sacramento, 
Estado de Minas Gerais” RELATOR: Deputado LIN-
DOMAR GARÇON. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 – TVR 
Nº 1.588/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.214, de 30 de dezem-
bro de 2008, que autoriza a Associação de Amigos de 
Apiacás executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Apiacás , Estado do Mato Grosso” 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 18 – TVR Nº 1.592/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 733/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
1.224, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Movimento Jovem de Pio XII – MOJOP executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Pio 
XII, Estado do Maranhão” RELATOR: Deputado PAULO 
ROBERTO PEREIRA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 
– TVR Nº 1.599/09 – do Poder Executivo – (MSC 
726/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 de feverei-
ro de 2009, que renova a concessão outorgada à TV 
Aliança Paulista S.A para explorar, pelo prazo de quin-
ze anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, na cidade de Sorocaba, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado LINDO-
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MAR GARÇON. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 20 – TVR 
Nº 1.615/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 08 de agosto de 2006, 
que renova a concessão outorgada à Rádio Socieda-
de Cerro Azul Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade de Cerro 
Largo, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: 
Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 
– TVR Nº 1.621/09 – do Poder Executivo – (MSC 
727/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 de junho 
de 2009, que renova a concessão outorgada à Rádio 
Tiradentes Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado BETO 
MANSUR. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 22 – TVR Nº 
1.627/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Rádio Miriam Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 23 – TVR Nº 1.630/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 727/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 12 de junho de 2009, que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Agulhas Negras de Resen-
de Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, na cidade de Resende, Estado do 
Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado FRANCISCO 
ROSSI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 1.638/09 
– do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 17 de julho de 2009, que renova 
a concessão outorgada à Rádio Planalto de Euclides 
da Cunha Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Euclides da 
Cunha, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAU-
LO PIMENTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 – TVR Nº 
1.639/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – 

que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 17 de julho de 2009, que 
renova a concessão outorgada à Rádio Ribeirão Pre-
to Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, na cidade de Ribeirão Preto, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado ULDURICO 
PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 26 – TVR Nº 1.640/09 
– do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 17 de julho de 2009, que renova 
a concessão outorgada à Fundação José de Paiva 
Netto para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado PAULO RO-
BERTO PEREIRA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 27 – TVR 
Nº 1.646/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 988, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga permissão ao Sistema Integrado 
de Radiocomunicação Ltda. – SIR para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no município de Ribeirão Corrente, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 28 – TVR Nº 1.651/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 996, de 23 de dezembro de 2208, que ou-
torga permissão ao Sistema Nacional de Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Matozinhos, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ELEU-
SES PAIVA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 – TVR Nº 
1.663/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.012, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga permissão à Difusora Natureza 
FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no município de Campina 
do Monte Alegre, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
30 – TVR Nº 1.678/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 47, de 24 de 
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março de 2009, que outorga permissão à Beija-Flor 
Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Floresta do Araguaia, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 31 – TVR Nº 1.684/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 62, 
de 24 de março de 2009, que outorga permissão à 
Beija-Flor Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de Curionópolis, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
32 – TVR Nº 1.687/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 65, de 25 de 
março de 2009, que outorga permissão à Ponto Norte 
Rádio FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Fre-
derico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 33 – TVR Nº 1.690/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
77, de 25 de março de 2009, que outorga permissão 
à Super Rádio DM Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no muni-
cípio de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 
– TVR Nº 1.693/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 302, de 14 de 
maio de 2009, que outorga permissão à Irmãos Thomé 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no município de Autazes, Esta-
do do Amazonas”. RELATOR: Deputado PAULO PI-
MENTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 1.698/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 335, de 11 de junho de 2008, que 
outorga permissão à Gomes Comunicações Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-

ência modulada, na cidade de Ladário, Estado do Mato 
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado SANDES JÚ-
NIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 36 – TVR Nº 1.703/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 875, de 19 de dezembro de 2008, 
que outorga permissão à Difusora Natureza FM Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de São Miguel Arcanjo, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GUSTAVO 
FRUET. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 37 – TVR Nº 1.704/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 992, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga permissão ao Sistema Noroeste de Co-
municação Ltda. EPP para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Penápolis, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado LINDOMAR GARÇON. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
38 – TVR Nº 1.707/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.018, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga permissão à Rádio 
Cidade AM de Votuporanga Ltda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Cardoso , Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado MANOEL SALVIANO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 39 – TVR Nº 1.709/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 74, 
de 25 de março de 2009, que outorga permissão à 
Fator Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 40 – TVR Nº 1.719/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 86, de 25 de março de 2009, que outorga 
permissão à Mar e Céu Comunicações Ltda para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Vila Rica, Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRAN-
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CA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 1.724/09 
– do Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 276, de 13 de maio de 2009, que 
outorga permissão à Rádio Ondas FM Ltda para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Dolcinópolis, Estado de São 
Paulo”. RELATORA: Deputada JÔ MORAES. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 42 – TVR Nº 1.741/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 331, de 28 de maio de 2009, que outorga per-
missão à Web Comunicação Ltda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 43 – TVR Nº 1.747/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 731/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 27 
de fevereiro de 2009, que outorga concessão à Nortão 
Comunicação e Publicidade Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, no muni-
cípio de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Ama-
zonas”. RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 1.750/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 731/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 17 de julho de 2009, que outorga conces-
são à Amazônia Comunicações Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
município de Moju, Estado do Pará”. RELATOR: De-
putado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 45 
– TVR Nº 1.763/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 868, de 19 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Santo Antônio para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Parana-
poema, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
MENDONÇA BEZERRA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 46 
– TVR Nº 1.769/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 

Nacional o ato constante da Portaria nº 903, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação dos Moradores do Povoado Pedras para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas”. RE-
LATOR: Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 47 – TVR Nº 1.772/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
909, de 22 de dezembro de 2008, que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura da Paróquia de Barreirinha para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Bar-
reirinha, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado 
CHARLES LUCENA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 48 
– TVR Nº 1.775/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 937, de 22 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Gospel Shalon para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ita-
riri, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
ROCHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 49 – TVR Nº 1.777/09 
– do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 946, de 23 de dezembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Sete Barras 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Sete Barras, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado PAULO PIMENTA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 50 – TVR Nº 1.790/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 
1.042, de 23 de dezembro de 2008, que outorga au-
torização à Associação dos Moradores do Bairro Agro-
vila – Santa Maria da Boa Vista – PE – ASSMOBAG 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de 
Pernambuco”. RELATOR: Deputado EMANUEL FER-
NANDES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 51 – TVR Nº 
1.794/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
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ato constante da Portaria nº 1.056, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização à Associação Co-
munitária Amigos de Palmelo – ACAP para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Palmelo, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado PAU-
LO BORNHAUSEN. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 52 – TVR 
Nº 1.797/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.062, de 23 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Morpará 
– ACOM para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Morpará, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 53 – TVR Nº 1.800/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.073, de 23 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização à Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Tapiramutá – ARCOMUT para execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Tapiramutá, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputa-
do GLAUBER BRAGA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 54 
– TVR Nº 1.808/09 – do Poder Executivo – (MSC 
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.088, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à As-
sociação Guaibense de Apoio Cultural e Comunitário 
– AGACC para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Guaíba, Estado do Rio Gran-
de do Sul” RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 55 – TVR Nº 1.812/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 975, de 23 de dezembro de 2008, que au-
toriza a Associação de Rádio Comunitária de Botuca-
tu executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Botucatu, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado CHARLES LUCENA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 56 – TVR Nº 1.814/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n.º 
1.052, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 

Sociedade de Radiodifusão de Mambucaba FM Esté-
reo executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janei-
ro”. RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 57 – TVR Nº 1.819/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n.º 
1.148, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a 
Associação Cultural Nely Andrade executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Salvater-
ra, Estado do Pará” RELATOR: Deputado SANDES 
JÚNIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 58 – TVR Nº 
1.840/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n.º 207, de 22 de abril de 
2009, que autoriza a Associação Beneficente dos Mo-
radores de Jacumã executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Conde, Estado da Para-
íba”. RELATOR: Deputado LINDOMAR GARÇON. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 59 – TVR Nº 1.842/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n.º 225, de 28 de abril de 2009, que autoriza 
a Associação dos Fãs Clubes do Pará executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Be-
lém, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 60 – TVR Nº 
1.844/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n.º 324, de 28 de maio de 
2009, que autoriza a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Cultural e Artístico Santiago executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado FRANCISCO ROSSI. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
61 – PROJETO DE LEI Nº 1.288/95 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 1336/1995) – que “dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 3º do Decreto-lei nº 509, de 20 
de março de 1969, que dispõe sobre a transformação 
do Departamento dos Correios e Telégrafos em em-
presa pública”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS CHAMARIZ. PARECER: pela rejeição deste e da 
emenda nº1/99-CCTCI Vista ao Deputado Glauber 
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Braga, em 21/10/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 62 – PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – do Sr. 
Pedro Eugênio – que “dispõe sobre pedido de suspen-
são ou rescisão de contrato de prestação de serviço 
de telecomunicações”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 
2931/2008, PL 3968/2008 e PL 4230/2008) RELATO-
RA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprova-
ção deste, do PL 2702/2007, do PL 2931/2008, do PL 
3968/2008, e do PL 4230/2008, apensados, com subs-
titutivo. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 63 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – 
que “dispõe sobre a comercialização de equipamentos 
de radiação”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMA-
RAL. PARECER: pela aprovação. VISTA CONJUNTA 
AOS DEPUTADOS GLAUBER BRAGA E LUIZA 
ERUNDINA. 64 – PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 – da 
Sra. Maria do Rosário – que “altera o art. 19-A da Lei 
n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, na redação 
que lhe deu o art. 2° da Lei n° 11.487, de 15 de junho 
de 2007, incluindo as instituições privadas sem fins 
lucrativos nos casos de exclusão dos dispêndios efe-
tivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica 
e de inovação tecnológica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA, DE OFÍCIO. 65 – PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 
– do Sr. Vanderlei Macris – que “modifica a Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasi-
leiro de Telecomunicações, para definir regras para a 
publicidade comercial nas emissoras de televisão”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 66 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.009/09 – do Sr. Dr. Talmir – que “dispõe sobre a 
venda de aparelhos de telefonia móvel”. RELATOR: 
Deputado GLAUBER BRAGA. PARECER: pela rejei-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
67 – PROJETO DE LEI Nº 5.397/09 – do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre a necessidade de anu-
ência prévia dos clientes para o provimento de serviços 
adicionais pelas prestadoras de serviço telefônico fixo 
comutado”. RELATOR: Deputado FRANCISCO ROS-
SI. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado 
Narcio Rodrigues, em 21/10/2009. Discutiram a ma-
téria os Deputados Emanuel Fernandes e Gustavo 
Fruet. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às onze horas e qua-
renta e oito minutos. Para constar, eu,  Myriam Gon-
çalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presen-
te Ata que será assinada pelo Presidente e encami-
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputa-
dos. Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Octogésima Quarta Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de outubro de 2009

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte 
e oito de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli – 
Presidente; Eliseu Padilha, Bonifácio de Andrada e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Augusto Farias, Carlos Be-
zerra, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, 
Emiliano José, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Pe-
res, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, 
João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marçal 
Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Marcos Medra-
do, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Men-
des Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de 
Oliveira, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz e Zenaldo Coutinho – Titulares; Ale-
xandre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenu-
ta, Carlos Abicalil, Carlos Melles, Celso Russomanno, 
Chico Lopes, Décio Lima, Dilceu Sperafico, Evandro 
Milhomen, Fernando Chiarelli, George Hilton, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Jaime Martins, Jair Bolsonaro, 
Jairo Ataide, João Magalhães, Jorginho Maluly, José 
Guimarães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Maurício Ran-
ds, Mauro Lopes, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Bornhausen, Renato Ama-
ry, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Silvio Costa, Solange Amaral, William 
Woo e Wilson Santiago – Suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, 
Ciro Nogueira, Jefferson Campos, João Campos, José 
Mentor, Marcelo Guimarães Filho, Márcio França, Nel-
son Trad, Pastor Manoel Ferreira e Rubens Otoni. O 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação a Ata da octogésima terceira reunião or-
dinária realizada em vinte e sete de outubro. O Depu-
tado João Magalhães requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 
ORDEM DO DIA: Os Deputados Vieira da Cunha, João 
Magalhães, Regis de Oliveira, Geraldo Pudim, Wilson 
Santiago, Bonifácio de Andrada, Antonio Carlos Pan-
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nunzio, Colbert Martins e Osmar Serraglio requereram 
inversão de pauta para apreciação dos itens quarenta e 
quatro, trinta e quatro, sessenta e quatro, oitenta e três, 
quarenta e um, um, dois, cinquenta e dois, e setenta e 
quatro, respectivamente. Foram os requerimentos apro-
vados pelo plenário da Comissão. 1 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 413/07 – da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
741/2007) – que “aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América para o Intercâmbio 
de Informações Relativas a Tributos, celebrado em 
Brasília, em 20 de março de 2007”. RELATOR: Depu-
tado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela inconsti-
tucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa. 
Encerrada a discussão. Em votação, foi rejeitado o 
Parecer. O Presidente designou o Deputado Flávio 
Dino relator do vencedor. PARECER VENCEDOR: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Em votação foi aprovado o Parecer Vencedor, contra os 
votos dos Deputados Regis de Oliveira e Bonifácio de 
Andrada. O Deputado José Genoíno apresentou voto 
em separado. O Parecer do relator, Deputado Regis 
de Oliveira, passou a constituir Voto em separado. 2 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/03 – do Sr. Inaldo 
Leitão – que “altera dispositivos da Resolução nº 17, 
de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados”. (Apensados: PRC 90/2007 e 
PRC 119/2008 (Apensado: PRC 191/2009)) RELATOR: 
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste, do PRC 90/2007, do 
PRC 119/2008 e do PRC 191/2009, apensados, com 
substitutivo. Os Deputados Mendonça Prado, Efraim 
Filho e Regis de Oliveira apresentaram votos em sepa-
rado. O Presidente informou que havia sobre a Mesa 
requerimento de retirada de pauta da matéria, de au-
toria dos Deputados Mendonça Prado, José Genoino 
e Onyx Lorenzoni. Encaminhou favoravelmente o De-
putado José Genoino. Encaminhou contrariamente 
o Deputado Colbert Martins. Retirado de pauta, por 
acordo. 3 – PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. 
Sandra Rosado – que “proíbe a cobrança de taxas, 
pelas empresas privadas, para fins de preenchimento 
de vagas em seu quadro de pessoal”. RELATOR: De-
putado COLBERT MARTINS. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público. O Deputado Regis de Oliveira 
apresentou voto em separado. Reiniciada a discussão, 
fizeram uso da palavra os Deputados Regis de Oli-
veira, Colbert Martins, Antonio Carlos Pannunzio, 
Sandra Rosado (aparte: Zenaldo Coutinho), Vicente 

Arruda (apartes: Sandra Rosado, Zenaldo Coutinho 
e Antonio Carlos Pannunzio), Efraim Filho (apartes: 
Sandra Rosado e José Genoino), Zenaldo Coutinho 
(apartes: Vicente Arruda e Gerson Peres), Flávio Dino, 
Roberto Magalhães (aparte: Flávio Dino), Luiz Couto 
(apartes: Colbert Martins, Regis de Oliveira, Zenaldo 
Coutinho, Gerson Peres e Marcelo Ortiz), José Carlos 
Aleluia, José Genoino (apartes: Zenaldo Coutinho, 
Antonio Carlos Pannunzio, Mauricio Quintella Lessa e 
Sandra Rosado), Sérgio Barradas Carneiro, Vieira 
da Cunha, Geraldo Pudim, Antônio Carlos Biscaia, 
e João Almeida (apartes: José Genoino, Roberto Ma-
galhães e José Carlos Aleluia). Em votação, foi aprova-
do o Parecer, contraos votos dos os Deputados José 
Carlos Aleluia, Roberto Magalhães e João Almeida. O 
Deputado José Carlos Aleluia solicitou verificação de 
votação. O Presidente procedeu à chamada nominal. 
Votaram sim os Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Emiliano José, Gerson Peres, José Ge-
noíno, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Maurício Quintella 
Lessa, Sérgio Barradas Carneiro, Tadeu Filipelli, Celso 
Russomanno, Luiz Couto, Maurício Rands, Antonio Car-
los Pannunzio, Zenaldo Coutinho, Flavio Dino, Sandra 
Rosado, Vieira da Cunha, Fernando Chiarelli e Geraldo 
Pudim. Votaram não os Deputados José Carlos Aleluia 
e Roberto Magalhães. Encerrada a votação, o Senhor 
Presidente proclamou o resultado: foram computados 
vinte e dois votos, vinte favoráveis e dois contrários. 
Não havendo quorum regimental para deliberação, o 
Senhor Presidente encerrou a reunião às treze horas 
e um minuto, antes convocando reunião ordinária, para 
a próxima quinta-feira, vinte e nove de outubro, às dez 
horas, para apreciar os itens remanescentes da pauta. 
E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a 
presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Tadeu Filipelli, , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 46ª Reunião Ordinária, realizada em 28 
de outubro de 2009.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia vin-
te e oito de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali e Fernando 
de Fabinho – Vice-Presidentes; Albano Franco, Edson 
Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
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Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling e Va-
nessa Grazziotin – Titulares; Antônio Andrade, Carlos 
Eduardo Cadoca, Elizeu Aguiar, Fernando Coelho Fi-
lho, Guilherme Campos, Manoel Salviano, Maurício 
Trindade, Rebecca Garcia, Silas Brasileiro e Vilson 
Covatti – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Capitão Assumção, João Maia, Laurez Morei-
ra e Miguel Corrêa. Justificaram a ausência os Depu-
tados Capitão Assumção e Laurez Moreira. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presiden-
te em exercício, Deputado Edson Ezequiel, declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata 
da reunião, realizada no dia vinte e um de outubro de 
dois mil e nove. Por solicitação do Deputado Jurandil 
Juarez, foi dispensada a leitura da ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente comu-
nicou aos membros o recebimento do Convite do Fó-
rum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado – FONACATE, para a Conferência Nacional 
das Carreiras Típicas de Estado, onde se debaterá o 
tema “Trilhando Caminhos na Qualidade do Serviço 
Público”, nos dias 10 e 11 de novembro de 2009, no 
auditório Petrônio Portela, do Senado Federal, anexo 
II, Brasília/DF; bem como do Convite da Agência do 
Desenvolvimento Solidário – ADS, para a Primeira 
Mostra Nacional de Comercialização dos Produtos e 
Serviços da Economia Solidária, a realizar-se entre os 
dias 28 e 31 de outubro de 2009, no Centro de Expo-
sições Imigrantes, São Paulo/SP. ORDEM DO DIA: A 
– Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
URGENTE: 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.790/09 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 172/2009) – que 
“aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Trinidad e Tobago para evitar a dupla tributação e 
prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre 
a Renda e para incentivar o comércio e o investimen-
to bilaterais, celebrado em Brasília, em 23 de julho de 
2008”. RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. A Relatora fez a leitura de 
seu voto. Não houve discussão. Submetido à votação, 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 2 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.805/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 155/2009) – que “aprova o texto da 
Convenção Relativa à Admissão Temporária, também 
conhecida como Convenção de Istambul, celebrada 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da Organi-
zação Mundial de Aduanas”. RELATOR: Deputado 
ALBANO FRANCO. PARECER: pela aprovação. Tendo 
sido lido o voto do Relator, e não havendo quem qui-
sesse discuti-lo, foi submetido à votação e APROVADO 

POR UNANIMIDADE O PARECER. PRIORIDADE: 3 
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 497/09 – 
da Comissão Especial destinada ao exame e a avalia-
ção da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formu-
lar propostas ao Poder Executivo e ao País, especifi-
camente no que diz respeito à repercussão na Indús-
tria. – que “autoriza a divulgação de informações sobre 
operações de importação e exportação”. RELATOR: 
Deputado ALBANO FRANCO. PARECER: pela apro-
vação. Vista ao Deputado José Guimarães em 
14/10/2009. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 4 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.403/03 – do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 414/99) – que “estende os be-
nefícios fiscais concedidos pelo Decreto-Lei nº 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, e Decreto-Lei nº 1.435, de 
16 de dezembro de 1975, às áreas pioneiras, zonas 
de fronteira e outras localidades da Amazônia Ociden-
tal e Área de Livre Comércio de Macapá/Santana, no 
Estado do Amapá”. (Apensados: PLs nºs 5.289/2005 
e 3.189/2008). RELATOR: Deputado JURANDIL JUA-
REZ. PARECER: pela prejudicialidade deste e do PL 
nº 5.289/2005, apensado, e pela aprovação do PL nº 
3.189/2008, apensado. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME CAM-
POS. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 5 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 374/07 – do Sr. Ivan Va-
lente – que “dispõe sobre a realização de plebiscito 
acerca da retomada do controle acionário da Compa-
nhia Vale do Rio Doce pelo Poder Executivo”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. B – 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pe-
las Comissões: PRIORIDADE: 6 – PROJETO DE LEI 
Nº 7.681/06 – do Senado Federal – Álvaro Dias – (PLS 
181/2005) – que “autoriza o Poder Executivo a criar o 
Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu 
(Funref) e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado NELSON GOETTEN. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 7 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.556/07 – do Senado Federal – An-
tônio Carlos Valadares – (PLS 191/2005) – que “altera 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para con-
siderar como prática abusiva, oferecer à venda ou 
vender produtos ou serviços, mediante a sistemática 
de pagamento a prazo pelo preço à vista e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMA-
RÃES. PARECER: pela aprovação deste e das Emen-
das de Relator apresentadas na Comissão de Defesa 
do Consumidor. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS. 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 8 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.792/06 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera 
o caput e o inciso II do art. 22 da Lei nº 9.492, de 1997, 
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dispondo sobre informações exigidas para registro, 
intimação e emissão do instrumento de protesto”. (Apen-
sados: PLs nºs 7.445/2006, 450/2007, 900/2007, 
5.330/2009, 3.213/2008, 4.188/2008 e 4.807/2009). 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARE-
CER: pela aprovação deste e da Emenda nº 1/2006 
apresentada ao projeto, das Emendas nºs 1/2007 a 
4/2007 apresentadas ao PL nº 7.445/2006, dos PLs 
nºs 7.445/2006, 450/2007, 4.188/2008, 3.213/2008 e 
5.330/2009, apensados, com substitutivo e pela rejei-
ção das Emendas apresentadas ao Substitutivo de nºs 
1 a 3 e dos PLs nºs 4.807/2009 e 900/2007, apensa-
dos. Vista ao Deputado Guilherme Campos em 
14/10/2009. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS. 9 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.804/09 – da Sra. Elcione Barbalho 
– que “modifica a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 
2005, para restringir a aplicação do regime de liberda-
de tarifária na prestação de serviços aéreos regulares”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: 
pela aprovação. O Deputado José Guimarães apre-
sentou voto em separado em 05/08/2009. RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR. 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.691/07 – do Sr. Bruno Araújo e outros – que “dis-
põe sobre o parcelamento, isenção de multas e rene-
gociação de débitos da Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social – COFINS de responsa-
bilidade das sociedades de advogados regularmente 
inscritas e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela rejeição. O 
Relator fez a leitura de seu voto. Não houve discussão. 
Submetido à votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
2.765/08 – do Sr. Angelo Vanhoni – que “dispõe sobre 
a relação de Instituições do Poder Público e suas As-
sociações de Amigos”. RELATOR: Deputado JURAN-
DIL JUAREZ. PARECER: pela rejeição. O Relator fez 
a leitura de seu voto. Não houve discussão. Submetido 
à votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 12 – PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do 
Sr. Juvenil – que “altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PA-
RECER: pela aprovação. Discutiram a matéria os De-
putados Fernando de Fabinho, Jurandil Juarez e Jairo 
Carneiro. Submetido à votação, foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão Branca – que “veda 
a cobrança antecipada de diárias ou serviços em ho-
téis e estabelecimentos congêneres”. RELATOR: De-
putado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 14 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro – 

que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas 
nos alimentos destinados ao consumo humano”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO NELSON GOETTEN. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. Arnaldo 
Faria de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 de ja-
neiro de 1995, que altera a legislação tributária federal 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DOS DEPUTADOS NELSON GOETTEN E GUILHER-
ME CAMPOS . 16 – PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 
– da Sra. Rebecca Garcia – que “obriga as empresas 
a ressarcirem ao Sistema Único de Saúde (SUS) as 
despesas decorrentes da assistência prestada aos 
seus empregados vítimas de acidente do trabalho ou 
doença profissional ou do trabalho”. RELATOR: Depu-
tado DR. UBIALI. PARECER: pela rejeição. Vista ao 
Deputado Miguel Corrêa em 12/08/2009. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
5.099/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “permite 
que as pequenas empresas prestadoras de serviços 
e profissionais autônomos possam manter como sede 
de sua empresa sua própria residência”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação. Discutiram a matéria os Deputados Fer-
nando de Fabinho, Jurandil Juarez, Jairo Carneiro, 
Renato Molling, Silas Brasileiro, Osório Adriano e Le-
andro Sampaio. O relator acatou as sugestões dos 
deputados que discutiram a matéria e se comprometeu 
a inserir uma emenda no texto do parecer. Submetido 
à votação, foi APROVADO O PARECER COM COM-
PLEMENTAÇÃO DE VOTO. 18 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os 
arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
incluindo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
no pólo passivo da relação processual, quando o mes-
mo não for autor, na forma dos arts. 56 e 173 da mes-
ma lei”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Elizeu 
Aguiar em 27/05/2009. O Deputado Miguel Corrêa 
apresentou voto em separado em 07/07/2009. O Re-
lator fez a leitura de seu voto. Não houve discussão. 
Submetido à votação, foi APROVADO O PARECER. 
19 – PROJETO DE LEI Nº 2.795/08 – do Sr. Pompeo 
de Mattos – que “proíbe a comercialização de capa-
cetes para ocupantes de motocicletas e similares com 
prazo de validade inferior à 10 anos”. RELATORA: De-
putada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela re-
jeição. A Relatora fez a leitura de seu voto. Não houve 
discussão. Submetido à votação, foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 20 – PROJETO DE LEI 
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Nº 5.349/09 – do Sr. João Dado – que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de as fábricas de produtos que con-
tenham látex gravar em suas embalagens advertência 
sobre a presença dessa substância”. RELATORA: De-
putada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela apro-
vação. Discutiram a matéria os Deputados Vanessa 
Grazziotin e Jurandil Juarez. Submetido à votação, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 
– PROJETO DE LEI Nº 2.581/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a criação de Área de Livre 
Comércio (ALC) no município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUI-
MARÃES. PARECER: pela rejeição. O Relator fez a 
leitura de seu voto. Não houve discussão. Submetido 
à votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 22 – PROJETO DE LEI Nº 2.771/08 – do 
Sr. Marcelo Ortiz – que “regulamenta a atividade de 
entrega de mercadorias por meio de bicicleta”. RELA-
TOR: Deputado RENATO MOLLING. PARECER: pela 
aprovação. Discutiram a matéria os Deputados Rena-
to Molling, Jairo Carneiro, Osório Adriano e Jurandil 
Juarez. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 23 
– PROJETO DE LEI Nº 3.470/08 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “institui o Programa Empresa Consciente, com a 
concessão de incentivos fiscais do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ”. RELATOR: Depu-
tado NELSON GOETTEN. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 24 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.534/08 – do Sr. Jurandy Loureiro 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, em 
cardápios e cartas de bebidas de bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares, informação sobre as penali-
dades aplicáveis ao motorista que consumir bebida 
alcoólica”. (Apensado: PL nº 6.222/2009). RELATOR: 
Deputado RENATO MOLLING. PARECER: pela rejei-
ção. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 25 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.542/07 – do Sr. José Genoíno – que 
“dispõe sobre a Atividade de Inteligência Privada e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado FERNAN-
DO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação. RETI-
RADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTA-
DO GUILHERME CAMPOS. Nos termos do artigo 40, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o 
Presidente em exercício, Deputado Edson Ezequiel, 
passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Al-
bano Franco, tendo em vista ser Relator do próximo 
item. 26 – PROJETO DE LEI Nº 4.585/09 – do Sr. Car-
los Bezerra – que “dispõe sobre a posse e a comer-
cialização de gás pimenta e similares e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela rejeição. Discutiram a matéria os De-
putados Edson Ezequiel e Jurandil Juarez. Submetido 
à votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 

PARECER. O Deputado Edson Ezequiel reassumiu a 
presidência dos trabalhos. 27 – PROJETO DE LEI Nº 
5.599/09 – do Sr. Roberto Alves – que “torna obriga-
tória a contratação de nutricionistas para supermerca-
dos e varejo de alimentos em todo o território brasilei-
ro”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. Discutiram a matéria os De-
putados Guilherme Campos e Silas Brasileiro. Subme-
tido à votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 28 – PROJETO DE LEI Nº 1.350/07 – 
da Sra. Manuela D’ávila – que “obriga a indústria ali-
mentícia a informar o quantitativo dos ingredientes 
utilizados na elaboração dos alimentos embalados na 
ausência do consumidor”. RELATORA: Deputada VA-
NESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA PELA RELATORA. 29 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.478/08 – do Sr. Silvio Lopes – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) de Macaé, Estado do Rio de Ja-
neiro”. RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 30 – PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – do Sr. 
Ratinho Júnior – que “estabelece contrapartidas para 
as empresas que receberem incentivos fiscais do Go-
verno Federal”. (Apensado: PL nº 6.037/2009). RELA-
TOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela 
rejeição deste e do PL nº 6.037/2009, apensado. RE-
TIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO CARLOS EDUARDO CADOCA. 31 – PROJE-
TO DE LEI Nº 5.429/09 – do Sr. Ribamar Alves – que 
“obriga os supermercados, hipermercados e similares 
a oferecerem em local específico, os produtos alimen-
tícios que comercializam, destinados e/ou indicados 
para diabéticos e hipertensos e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: 
pela aprovação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 32 – PROJETO DE LEI Nº 5.571/09 – do 
Sr. Ricardo Quirino – que “acrescenta e altera pará-
grafos ao art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor”. RELA-
TOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela 
rejeição. O Relator fez a leitura de seu voto. Não hou-
ve discussão. Submetido à votação, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Deputado Edson 
Ezequiel encerrrou os trabalhos às doze horas e vinte 
e sete minutos, antes porém convocou os senhores 
membros da Comissão para a Reunião de Audiência 
Pública, a fim de debater o “Funcionamento das Enti-
dades Certificadoras de Manejo Florestal”, matéria 
objeto do PL nº 2.534/2007, no próximo dia três de 
novembro, às quatorze horas, em plenário a definir. E, 
para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, 
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lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente em exercício, Deputado 
Edson Ezequiel, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O interior teor encontra-se gravado, pas-
sando o arquivo de áudio a integrar seu arquivo docu-
mental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 47ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, realizada em 3 de novembro de 2009.

Às quinze horas e quinze minutos do dia três de 
novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados João Maia 
– Vice-Presidente; Albano Franco, José Guimarães, Ju-
randil Juarez e Vanessa Grazziotin – Titulares; Guilher-
me Campos e Silas Brasileiro – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Capitão Assumção, Dr. 
Ubiali, Edmilson Valentim, Edson Ezequiel, Fernando 
de Fabinho, Jairo Carneiro, Laurez Moreira, Leandro 
Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, 
Nelson Goetten, Osório Adriano e Renato Molling. 
Justificou a ausência o Deputado Laurez Moreira. 
ABERTURA: O Presidente em exercício, Deputado 
Guilherme Campos, declarou abertos os trabalhos e 
informou que a presente reunião, decorrente da apro-
vação do Requerimento nº 247/09, de sua autoria e 
do Deputado Jurandil Juarez, objetivou debater o Fun-
cionamento das Entidades Certificadoras de Manejo 
Florestal – PL 2.534/2007. Em seguida, convidou para 
compor a mesa, na condição de expositores, os senho-
res Estevão do Prado Braga, representante do FSC; 
Marcos Aurélio Lima de Oliveira, Coordenador-Geral 
do INMETRO; Luciano Pizzatto, ex-Deputado Fede-
ral e Engenheiro Florestal, e passou-lhes a palavra 
por vinte minutos para apresentarem suas palestras. 
Logo após o término das apresentações dos exposito-
res, o Presidente concedeu a palavra aos Deputados 
Jurandil Juarez e Silas Brasileiro, para se manifesta-
rem sobre o tema. Terminadas as apresentações, o 
Deputado Guilherme Campos facultou a palavra aos 
expositores para responderem às interpelações dos 
parlamentares e fazerem suas considerações finais. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Deputado Guilherme Campos agradeceu a presença 
de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e 
quarenta e três minutos. E, para constar, eu, Anamélia 
Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-

sidente em exercício, Deputado Guilherme Campos,  
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 28 
de outubro de 2009.

Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia 
vinte e oito de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário De-
putado Mussa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Vignatti, Presidente; e com a presença dos se-
nhores Deputados Antonio Palocci e Félix Mendonça, 
respectivamente 1º e 3º Vice-Presidentes; Aelton Frei-
tas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, 
Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Ca-
meli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, 
Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel 
Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, 
Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Lou-
res, Silvio Costa, Virgílio Guimarães e Wilson Santiago 
(Titulares); Bilac Pinto, Eduardo Cunha, João Bittar, 
João Magalhães, Jorge Boeira, Julião Amin, Leonardo 
Quintão, Osmar Júnior, Reginaldo Lopes, Tonha Ma-
galhães e Zonta (Suplentes). Compareceram também 
os Deputados Dr. Ubiali, Fernando Chucre e Manuela 
D’ávila, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Armando Monteiro, Eduardo Amorim, 
João Pizzolatti, Luiz Carlos Hauly, Pedro Novais e Vi-
centinho Alves. Justificou a ausência o Deputado Luiz 
Carlos Hauly, em virtude de missão oficial. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a 
ata da 37ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada 
em 21 de outubro, cujas cópias foram distribuídas aos 
membros. Em seguida, por solicitação dos Deputados 
Aelton Freitas e Luiz Carreira, foi dispensada a leitura 
da ata e, não havendo quem quisesse discuti-la, para 
possíveis retificações, foi aprovada, unanimemente, a 
ata da 37ª Reunião Ordinária Deliberativa. EXPEDIEN-
TE: O Presidente comunicou aos senhores membros 
o recebimento do Ofício 187/2009, do Conselho Esta-
dual de Assistência Social – CONSEAS-SP, que ma-
nifesta apoio ao Projeto de Lei nº 3.077/08, de autoria 
do Poder Executivo, que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização 
da assistência social”. Lembrou ainda que a referida 
proposição tramita na Comissão de Finanças e Tribu-
tação, onde aguarda parecer do relator, o Deputado 
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João Dado. Informou também que como o Parecer da 
Receita não havia sido aprovado na Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional e, consequentemente, não havia 
sido apresentado nem votado o Parecer Preliminar à 
Lei Orçamentária Anual de 2009, a Secretaria da Co-
missão de Finanças e Tributação receberá sugestões 
de emendas dos senhores membros até o próximo dia 
10 de novembro de 2009, terça-feira, para deliberação 
na reunião ordinária da Comissão no dia 11 de novem-
bro, quarta-feira. ORDEM DO DIA: A seguir, informou 
que havia sobre a mesa requerimentos de inversão de 
pauta para os itens 31, 18 e 28. Consultou o Plenário 
se havia acordo para apreciá-los em bloco e, como 
houve acordo, submeteu a votação os seguintes re-
querimentos: REQUERIMENTO – do Sr. Aelton Freitas 
– para que “seja apreciado preferencialmente, o item 
31, nos termos regimentais”; REQUERIMENTO – do 
Sr. Félix Mendonça – para que “seja apreciado prefe-
rencialmente, o item 18, nos termos regimentais” e 
REQUERIMENTO – do Sr. João Magalhães – para que 
“seja apreciado preferencialmente, o item 28, nos ter-
mos regimentais”. Em votação, aprovados unanime-
mente, os requerimentos. Comunicou também que 
havia sobre a mesa requerimento de inclusão extra-
pauta para o PL nº 4.752/09, do Poder Executivo, “que 
altera o art. 1º da Lei nº 11.320, de 6 de julho de 2006, 
que fixa os efetivos do Comando da Aeronáutica em 
tempo de paz”. A seguir, passou-se a apreciação do 
item 31 da pauta. 31) PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 
– do Sr. Dr. Adilson Soares – que “dispõe sobre a cria-
ção das sociedades seguradoras especializadas em 
microsseguros, dos corretores de seguros especiali-
zados e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: para comercialização de planos de micros-
seguros, cujos prêmios mensais não ultrapassem o 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais). RELATOR: Depu-
tado AELTON FREITAS. PARECER: pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da recei-
ta ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia-
mento quanto à adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. O Pre-
sidente passou a palavra ao relator para fazer a leitu-
ra do seu parecer. Não havendo quem quisesse dis-
cutir a matéria, em votação, aprovado, unanimemente, 
o parecer. 18) PROJETO DE LEI Nº 5.916-A/09 – do 
Poder Executivo (MSC nº 708/09) – que “altera os arts. 
1º, 11, 16 e 17 e acrescenta os arts. 7º-A e 7º-B à Lei 
nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, que dispõe so-
bre a reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais 
e de Praças da Marinha”. RELATOR: Deputado FÉLIX 
MENDONÇA. PARECER: pela adequação financeira 
e orçamentária. O Presidente passou a palavra ao re-

lator para fazer a leitura do seu parecer. Discutiram a 
matéria os Deputados Rodrigo Rocha Loures, que en-
caminhou favoravelmente pelo PMDB; o Deputado 
Pepe Vargas que propôs ao relator a apresentação de 
uma emenda de adequação e o Deputado Alfredo Ka-
efer. O Relator acatou a sugestão apresentada pelo 
Deputado Pepe Vargas e apresentou a emenda em 
forma de complementação de voto: emenda de relator 
com o objetivo de incluir artigo que condiciona a cria-
ção dos cargos, postos e graduações à sua expressa 
autorização em anexo próprio da lei orçamentária anu-
al. Em votação, aprovado, unanimemente, o parecer 
do relator, com complementação de voto. Passou-se 
a apreciação do item 28) 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 atuação 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADE-
NE)”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PA-
RECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, 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. O Presidente passou a palavra ao 
relator para leitura do voto. Discutiu a matéria o Depu-
tado Luiz Carreira. Em votação, aprovado, unanime-
mente, o parecer. O Presidente anunciou a apreciação 
dos requerimentos. 01) REQUERIMENTO Nº 216/09 
– do Sr. Guilherme Campos – para que sejam convi-
dados a participar de Audiência Pública o Ministro de 
Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega; o Secretário 
da Receita Federal do Brasil, Sr. Otacílio Cartaxo; e o 
Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Augustin, a 
fim de prestarem esclarecimentos sobre a determina-
ção do Ministério da Fazenda à Receita Federal do 
Brasil para que suspenda parte da devolução do Im-
posto de Renda Pessoa Física (IRPF), que deveria ser 
restituído entre junho e dezembro do corrente ano, 
devido a problemas de caixa e queda de arrecadação. 
O Presidente passou a palavra ao autor do requeri-
mento, Deputado Guilherme Campos, que comunicou 
que havia um requerimento na Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio com o 
mesmo objetivo e propôs que a audiência fosse con-
junta com a referida Comissão. Encaminhou a matéria 
o Deputado Pepe Vargas que concordou com o autor. 
Em votação, o requerimento foi aprovado, unanime-
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mente, com alteração. Alteração: para que seja reali-
zada audiência pública conjunta com a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
outras que aprovem requerimento semelhante. 02) 
REQUERIMENTO Nº 217/09 – dos Srs. Virgílio Gui-
marães, João Magalhães e Luiz Carlos Hauly – para 
que seja realizado Seminário conjunto com a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica, com a presença do Ministro de Estado do Traba-
lho e Emprego, Sr. Carlos Lupi; do Ministro de Estado 
da Previdência Social, Sr. José Pimentel; do Ministro 
de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega; do Presi-
dente da Confederação Nacional de Serviços, Sr. Lui-
gi Nesse; e do Secretário de Trabalho do Município de 
São Paulo, Sr. Marcos Cintra, a fim de debater a pro-
posta de substituição do recolhimento do INSS das 
empresas sobre a folha de pagamento por uma con-
tribuição de 0,50% sobre a movimentação financeira. 
Em virtude da ausência dos autores dos requerimen-
tos, o Deputado André Vargas comunicou ao Presi-
dente que subscreveria o requerimento para defendê-
lo. Encaminhou favoravelmente ao requerimento o 
Deputado Alfredo Kaefer. Em votação, aprovado, una-
nimemente, o requerimento. 03) REQUERIMENTO Nº 
219/09 – dos Srs. Alfredo Kaefer e Armando Monteiro 
– para que sejam convidados a participar de reunião 
de audiência pública o Ministro de Estado da Fazenda, 
Sr. Guido Mantega; o Ministro de Estado do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, Sr. Miguel Jor-
ge; o Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Hen-
rique Meirelles; representantes de Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil – AEB, da Fundação Centro 
de Estudos de Comércio Exterior – FUNCEX, Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI e da Confedera-
ção Nacional da Agricultura – CNA; e os economistas 
Luiz Carlos M. de Barros, Luiz Gonzaga Belluzzo e 
Yoshiaki Nakomo, a fim de debaterem a Política Cam-
bial. O Presidente concedeu a palavra ao autor do re-
querimento. Encaminharam a matéria os Deputados 
Pepe Vargas e Ricardo Berzoini sugerindo ao autor 
que reduzisse a quantidade de convidados de forma 
a otimizar a realização da audiência. O Deputado Ro-
drigo Rocha Loures registrou o voto favorável ao re-
querimento, apoiando a redução do número de convi-
dados. O Presidente ponderou com o autor se ele 
acatava a sugestão apresentada. O autor concordou 
e comprometeu-se a reformular a lista dos convidados, 
com a anuência do Deputado Armando Monteiro, co-
autor do requerimento, mas afirmou que manteria como 
convidados os três ministros. Em votação, aprovado, 
unanimemente, o requerimento. Em seguida, o Presi-
dente concedeu a palavra ao Deputado Júlio Cesar 
que anunciou o resultado da reunião com o Secretário 

da Receita Federal. O Presidente parabenizou a atu-
ação do Deputado Júlio Cesar como Presidente da 
Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais. 
Logo após, anunciou a apresentação à mesa da emen-
da do Deputado Félix Mendonça, relator do PL 5.916-
A/09, em sua complementação de voto e, em seguida, 
leu a íntegra da emenda. Submetida à votação, foi 
aprovada unanimemente a emenda passando a fazer 
parte integrante do parecer. 04) REQUERIMENTO Nº 
220/09 – do Sr. Guilherme Campos – para que sejam 
convidados a participar de reunião de audiência públi-
ca o Presidente do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CONFEA, Sr. Marcos Túlio 
de Melo; representando o Núcleo de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul – RS, o 
arquiteto e urbanista Augusto César Madagaran de 
Lima; o arquiteto Eduardo Sousa; o Presidente da Mú-
tua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, 
da Arquitetura e da Agronomia, Sr. José Wellington 
Costa; o arquiteto e engenheiro de segurança do tra-
balho, Osni Schroeder; e o ex-Presidente do Sindica-
to dos Arquitetos de Minas Gerais, Sr. Mário Jorge de 
Las Casas, a fim de discutir o Projeto de Lei nº 4.413/08, 
que “regulamenta o exercício da Arquitetura e Urba-
nismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Ur-
banismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. O Presidente passou a palavra ao autor 
do requerimento, Deputado Guilherme Campo, que 
justificou a aprovação do requerimento para subsidiar 
a apreciação do Projeto de Lei. Encaminharam con-
trariamente a matéria os Deputados Rodrigo Rocha 
Loures, André Vargas e, favoravelmente, os Deputados 
Luiz Carreira. Discutiram a matéria os Deputado Fer-
nando Chucre que comunicou que já haviam sido re-
alizadas outras audiências sobre a matéria e que o 
objetivo seria postergar a apreciação do projeto; e o 
Deputado Virgílio Guimarães, que concedeu aparte 
aos Deputados Fernando Chucre e Wilson Santiago. 
O Presidente concedeu a palavra para considerações 
finais ao autor do requerimento. O Deputado Guilher-
me Campos explicou que a matéria era polêmica e que 
não havia apresentado o requerimento com caráter 
protelatório, mas sim para melhor compreensão da 
matéria. Em votação, aprovado o requerimento, contra 
o voto do Deputado Rodrigo Rocha Loures. O Presi-
dente pediu a colaboração do Deputado Fernando 
Chucre na seleção dos nomes dos convidados de ma-
neira a garantir que as posições contrárias fossem bem 
representadas. Logo após, por acordo dos membros 
da Comissão, foram apreciadas em bloco as seguintes 
matérias: Bloco I: pela incompatibilidade e/ou ina-
dequação financeira e orçamentária: Projetos Au-
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torizativos: 05) PROJETO DE LEI Nº 3.918-A/08 – do 
Senado Federal (PLS nº 25/08) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Cons-
trução Naval de Itajaí, no Município de mesmo nome, 
no Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
SILVIO COSTA. 13) PROJETO DE LEI Nº 5.426-A/05 
– do Sr. Eduardo Sciarra – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir a Fundação Universidade Federal do 
Oeste do Paraná, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL nº 6.033/05). RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. 14) PROJETO DE LEI Nº 1.382-A/07 – do 
Sr. Carlos Brandão – que “autoriza o Poder Executivo 
a criar o Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Colinas, no Município de Colinas, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 15) 
PROJETO DE LEI Nº 2.011-A/07 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Aberta 
presencial de Franca – SP”. RELATOR: Deputado IL-
DERLEI CORDEIRO. O Presidente anunciou que havia 
sobre a mesa requerimentos de retirada de pauta. RE-
QUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que 
“seja retirado de pauta o item 05, nos termos regimen-
tais”. REQUERIMENTO – do Sr. Julio Semeghini – para 
que “seja retirado de pauta o item 14, nos termos re-
gimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Rodrigo Rocha 
Loures – para que “seja retirado de pauta o item 15, 
nos termos regimentais”. Em votação, aprovados, una-
nimemente, os requerimentos. Retirados de pauta os 
itens 05, 14 e 15. Seguiu-se a votação do item 13. Em 
votação, aprovado, unanimemente, o parecer do item 
13. Bloco II: pela incompatibilidade e/ou inadequa-
ção financeira e orçamentária: 12) PROJETO DE 
LEI Nº 4.512-A/04 – do Sr. Vicentinho – que “institui 
Programa de Alimentação para os Trabalhadores Ru-
rais”. (Apensado: PL nº 1.298/07). EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: obriga as empresas e empregadores rurais 
a fornecerem café da manhã e almoço aos trabalha-
dores rurais. RELATOR: Deputado GUILHERME CAM-
POS. 20) PROJETO DE LEI Nº 2.097-A/07 – do Sr. 
Antonio Carlos Magalhães Neto – que “acrescenta 
parágrafo ao artigo 16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, que dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre 
a importação de bens e serviços e dá outras providên-
cias”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: autoriza a pessoa 
jurídica que optar pelo sistema de tributação com base 
no lucro presumido ou arbitrado a utilizar o crédito de 
importação para pagamento de outros impostos fede-
rais. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 21) PRO-
JETO DE LEI Nº 6.497-A/06 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados a máquinas, aparelhos, instrumentos 
e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: PL nº 
6.983/06). RELATOR: Deputado ZONTA. 23) PROJE-
TO DE LEI Nº 1.043-A/03 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dispõe sobre os fundamentos e a política do 
agroturismo ou turismo rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 24) PROJE-
TO DE LEI Nº 3.254-A/04 – do Sr. Geraldo Resende 
– que “acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
inclui profissionais de assistência social nos Programas 
de Saúde da Família do Ministério da Saúde. RELA-
TOR: Deputado PEPE VARGAS. 25) PROJETO DE 
LEI Nº 4.449-A/04 – da Sra. Marinha Raupp – que 
“estabelece regras para a renegociação e o alonga-
mento das dívidas das micro e das pequenas empre-
sas, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO PALOCCI. 26) PROJETO DE LEI Nº 6.865-
A/06 – do Sr. Vicentinho – que “dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social para Popu-
lação Negra – SNHISPN, cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social para População Negra 
– FNHISPN e institui o Conselho Gestor do FNHISPN”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 30) PROJETO 
DE LEI Nº 2.614/07 – do Sr. João Dado – que “dispõe 
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos industria-
lizados (IPI) incidente sobre veículos adquiridos por 
fiscais de administrações tributárias federal, estaduais, 
distrital e municipais, nas condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. O Presi-
dente anunciou que havia sobre a mesa requerimentos 
de retirada de pauta. REQUERIMENTO – dos Srs. 
Pepe Vargas e João Dado – para que “seja retirado de 
pauta o item 12, nos termos regimentais”. REQUERI-
MENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja 
retirado de pauta o item 20, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – dos Srs. Rodrigo Rocha Loures 
e Guilherme Campos – para que “seja retirado de pau-
ta, por 5 sessões, o item 21, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – 
para que “seja retirado de pauta, por 5 sessões, o item 
23, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do 
Sr. João Dado – para que “seja retirado de pauta o item 
30, nos termos regimentais”. Em votação, aprovados, 
unanimemente, os requerimentos. Retirados de pauta 
os itens 12, 20, 21, 23 e 30. O Deputado Geraldinho 
solicitou a retirada do bloco, para discussão em sepa-
rado, do item 24. Seguiu-se a votação dos itens rema-
nescentes do bloco. Em votação, aprovados, unanime-
mente, os pareceres dos itens 25 e 26. Bloco III: Pro-
jetos pela compatibilidade e/ou adequação finan-
ceira e orçamentária: 27) PROJETO DE LEI Nº 488-
A/07 – do Sr. Edinho Bez – que “reduz a 0 (zero) as 
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alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da CO-
FINS incidentes sobre as receitas decorrentes da ven-
da de carvão coque nacional”. RELATOR: Deputado 
ARNALDO MADEIRA. 32) PROJETO DE LEI Nº 
3.866/08 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera o art. 5º, 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996”. EXPLI-
CAÇÃO DA EMENTA: estabelece que o pagamento 
do imposto de renda devido pela pessoa jurídica de-
verá ser feito até o último dia útil do trimestre subse-
quente período de apuração. RELATOR: Deputado 
PEDRO EUGÊNIO. O Presidente anunciou que havia 
sobre a mesa requerimentos de retirada de pauta. RE-
QUERIMENTO – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – para 
que “seja retirado de pauta o item 27, por 5 sessões, 
nos termos regimentais”. REQUERIMENTOS – dos 
Srs. Rodrigo Rocha Loures e Guilherme Campos – 
para que “seja retirado de pauta o item 32, por 5 ses-
sões, nos termos regimentais”. Em votação, aprovados, 
unanimemente, os requerimentos. Retirados de pauta 
os itens 27 e 32. Desfeito o bloco. Bloco IV: Projetos 
pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição: 
19) PROJETO DE LEI Nº 7.254-A/06 – do Sr. Ronaldo 
Caiado – que “altera a exigibilidade bancária para apli-
cação em crédito rural”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
eleva para 30% (trinta por cento) a aplicação em cré-
dito rural incidente sobre a média diária dos depósitos 
à vista das instituições financeiras. RELATOR: Depu-
tado SILVIO COSTA. 22) PROJETO DE LEI Nº 771-
A/07 – da Sra. Solange Amaral – que “altera a Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997, que ‘dispõe sobre 
o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alie-
nação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providên-
cias’, para impedir que os idosos de baixa renda sejam 
discriminados na contratação de seguro habitacional 
incidente sobre a aquisição da casa própria”. (Apen-
sados: PL’s nºs 772/07 e 778/07). RELATOR: Deputa-
do PEDRO EUGÊNIO. 29) PROJETO DE LEI Nº 1.955-
A/07 – da Sra. Solange Almeida – que “acrescenta o 
inciso XVIII ao artigo 20 da Lei nº 8.036, de 1990, para 
permitir a penhora do saldo da conta do FGTS a fim 
de garantir cumprimento de pensão alimentícia”. RE-
LATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. O Presi-
dente anunciou que havia sobre a mesa requerimentos 
de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Gui-
lherme Campos – para que “seja retirado de pauta o 
item 19, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO 
– do Sr. Guiherme Campos – para que “seja retirado 
de pauta o item 22, nos termos regimentais”. REQUE-
RIMENTO – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – para que 
“seja retirado de pauta o item 29, por 5 sessões, nos 

termos regimentais”. Em votação, aprovados, unani-
memente, os requerimentos. Retirados de pauta os 
itens 19, 22 e 29. Desfeito o bloco. Bloco V: Projetos 
pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
ção: 09) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
408/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “modifica o art. 17 da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 2008, para ampliar as 
exigências para a concessão de subvenções sociais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 10) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 437/08 – do Sr. 
Luiz Alberto – que “altera a Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003, que ‘dispõe sobre o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competên-
cia dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências’ “. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: propõe 
que o imposto devido em razão de serviços relaciona-
dos com a exploração e explotação de petróleo, gás 
natural e de outros recursos naturais seja recolhido ao 
município onde o serviço for executado. RELATOR: 
Deputado ANDRE VARGAS. 11) PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.587/09 – do Sr. Miro Tei-
xeira – que “susta os efeitos do Item 9.1 do Acórdão 
nº 2731/2008 – TCU, exarado nos autos do Processo 
TC 017.177/2008-2, mediante o qual aquele Tribunal 
firma ‘o entendimento de que a expressão recursos 
públicos a que se refere o art. 3º, caput, da Lei nº 8.958, 
de 1994, que abrange não apenas os recursos finan-
ceiros aplicados nos projetos executados com funda-
mento na citada lei, mas também toda e qualquer re-
ceita auferida com a utilização de recursos humanos 
e materiais das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (...) ‘ “. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. O 
Presidente anunciou que havia sobre a mesa requeri-
mentos de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do 
Sr. Rodrigo Rocha Loures – para que “seja retirado de 
pauta o item 9, nos termos regimentais”. REQUERI-
MENTO – do Sr. Julio Semeghini – para que “seja re-
tirado de pauta o item 10, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Julio Semeghini – para que 
“seja retirado de pauta o item 11, nos termos regimen-
tais”. Em votação, aprovados, unanimemente, os re-
querimentos. Retirados de pauta os itens 9, 10 e 11. 
Desfeito o bloco. Bloco VI: Projetos pela compatibi-
lidade e/ou adequação financeira e orçamentária: 
16) PROJETO DE LEI Nº 3.931-B/08 – do Poder Exe-
cutivo (MSC nº 601/08) – que “reconhece a responsa-
bilidade do Estado brasileiro pela destruição, no ano 
de 1964, da sede da União Nacional dos Estudantes 
– UNE, localizada no Município do Rio de Janeiro, e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado VIGNAT-
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TI. O Presidente colocou em votação o item 16 que foi 
aprovado unanimemente o parecer. Após a aprovação 
do projeto, o Presidente agradeceu aos membros pela 
aprovação do projeto e concedeu a palavra aos Depu-
tados Rodrigo Rocha Loures, André Vargas, Guilherme 
Campos, Luiz Carrreira, João Dado, Pepe Vargas, Ju-
lio Semeghini, Manuella D’ávila, Virgílio Guimarães e 
Ricardo Berzoini. Encerradas as votações em bloco, 
passou-se à apreciação dos demais itens da pauta. 
06) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 166/00 
– do Sr. Walter Pinheiro e outros – que “dispõe sobre 
a cobrança de taxa, pelos Municípios, em casos de 
exercícios do poder de polícia que especifica”. RELA-
TOR: Deputado PEPE VARGAS. 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, com Substitutivo. O 
Deputado Guilherme Campos pediu vista que foi con-
cedida pelo Presidente. 07) PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 249/07 – do Sr. Vander Loubet – que 
“altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, para suspen-
der temporariamente o pagamento das dívidas, assu-
midas com a União, dos Municípios que se encontrem 
em situação de emergência ou em estado de calami-
dade pública”. (Apensado: PLP nº 290/08). RELATOR: 
Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. PARECER: pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do PLP nº 249/07 e do PLP nº 290/08, apen-
sado, e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 249/07 
e do PLP nº 290/08, apensado, com Substitutivo. O 
Presidente passou a palavra ao relator que leu o pa-
recer. Não havendo quem quisesse discutir a matéria, 
o Presidente colocou em votação, aprovado, unanime-
mente, o parecer do relator. 08) PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 277/08 – da Sra. Luciana Gen-
ro e outros – que “regulamenta o inciso VII do art. 153 
da Constituição Federal (Imposto sobre Grandes For-
tunas)”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitu-
tivo. O Presidente anunciou que havia sobre a Mesa 
REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos para 
que “seja retirado de pauta o item 9, nos termos regi-
mentais”. Encaminharam contrariamente a retirada de 
pauta os Deputados Geraldinho, pelo PSOL, Pepe 
Vargas, pelo PT, e o Deputado João Dado, como rela-
tor. O Deputado Julio Semeghini registrou que o PSDB 
apoiava o requerimento de retirada de pauta. Em vo-
tação, rejeitado o requerimento, contra os votos dos 

Deputados Júlio Semeghini e Guilherme Campos que 
requereram verificação de votação. Votaram contraria-
mente à retirada de pauta os Senhores Deputados 
Titulares Geraldinho, João Dado, Pedro Eugênio, Pepe 
Vargas e Virgílio Guimarães e, favoravelmente, os Se-
nhores Deputados Titulares Guilherme Campos e Jú-
lio Semeghini. Não deliberado em virtude do encerra-
mento da reunião. Em virtude da falta de quorum, o 
Presidente encerrou a reunião e os demais itens não 
foram apreciados. 17) PROJETO DE LEI Nº 1.568-A/07 
– do Senado Federal (PLS nº 99/03) – que “dispõe 
sobre requisitos para a concessão, por instituições 
públicas, de financiamento, crédito e benefícios simi-
lares”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proíbe a concessão 
de financiamento, por parte do poder público, à pessoa 
jurídica que empregue menores em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, descumprindo o art. 7º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal de 1988. RELATOR: 
Deputado JOÃO DADO. PARECER: incluindo a mani-
festação à emenda apresentada ao Substitutivo do 
relator, pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, da emenda da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico e da emenda apresentada ao Substitutivo do 
relator da CFT e, no mérito, pela aprovação do Proje-
to e da emenda da CTASP, com Substitutivo, e pela 
rejeição da emenda ao Substitutivo do relator da CFT. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião. 24) PROJETO DE LEI Nº 3.254-A/04 – do Sr. 
Geraldo Resende – que “acrescenta inciso ao art. 2º 
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. EXPLI-
CAÇÃO DA EMENTA: inclui profissionais de assistên-
cia social nos Programas de Saúde da Família do Mi-
nistério da Saúde. RELATOR: Deputado PEPE VAR-
GAS. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família. Não de-
liberado em virtude do encerramento da reunião. EN-
CERRAMENTO: Em virtude da falta de quorum, o 
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e qua-
renta e dois minutos, antes porém, convocando os 
senhores parlamentares para as seguintes reuniões 
na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro: às 9 horas, 
na Sala da Presidência da Comissão de Finanças e 
Tributação, reunião mensal com o Secretário do Te-
souro Nacional, Senhor Arno Augustin, e técnicos, 
destinada a discutir e analisar a execução orçamentá-
ria da União, bem como o desempenho das transfe-
rências constitucionais dos Fundos de Participação 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios (FPE, FPM, 
FNE, FNNO E FCO); e, às 10 horas, no Plenário De-



61944 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

putado Mussa Demes (Plenário nº 04), reunião deli-
berativa ordinária. E, para constar, eu, , Marcelle R. 
Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados.  Deputado Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordinária 
Deliberativa e de Audiência Pública, realizada em 
21 de outubro de 2009

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um 
de outubro 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 presidên-
cia do Deputado Silvio Torres. Registraram presença 
os senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; Léo 
Vivas, Rômulo Gouveia e Sueli Vidigal – Vice-Presiden-
tes; Ademir Camilo, Devanir Ribeiro, Edson Apareci-
do, João Magalhães, Márcio Reinaldo Moreira, Milton 
Vieira, Paulo Rattes, Rodrigo Maia, Simão Sessim e 
Wellington Roberto – Titulares; Celso Russomanno, 
Duarte Nogueira, Felipe Bornier, José Carlos Vieira, 
Luiz Sérgio, Paulo Rocha, Vanderlei Macris e Vicentinho 
Alves – Suplentes. Também registram presença, como 
não-membros, os senhores Deputados Alfredo Kaefer, 
Beto Albuquerque, José Rocha e Leo Alcântara. Não 
registraram presença os senhores Deputados Aníbal 
Gomes, Cândido Vaccarezza, Carlos Willian, Solan-
ge Almeida e Vadão Gomes. Recebida comunicação 
do Deputado Edinho Bez sobre sua impossibilidade 
de participar da presente reunião da Comissão, pois 
encontra-se em Missão Oficial. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos. ATA: Em sequência, o Presidente 
colocou em apreciação a Ata da Quadragésima Quarta 
reunião, cuja leitura foi dispensada, a pedido do Depu-
tado Paulo Rattes. Não houve discussão. Em votação, a 
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, 
inciso II, do Regimento Interno, o Presidente informou 
que foi distribuída lista dos expedientes recebidos pela 
Comissão, no período de sete a vinte de outubro cor-
rente, dispensando, dessa forma, a leitura dos citados 
expedientes. Ato contínuo, o Presidente informou que 
a presente reunião seria dividida em duas etapas: a 
primeira destina-se à apreciação de Proposições e a 
segunda, à realização de Audiência Pública para “Dis-
cutir sobre as providências relativas à organização da 
Copa do Mundo de 2014, com os presidentes do São 
Paulo Futebol Clube, do Clube Atlético Paranaense e do 

Sport Club Internacional”, uma vez aprovado o Reque-
rimento 258/09, dos Deputados Silvio Torres, Rômulo 
Gouveia e Paulo Rattes. ORDEM DO DIA. Deliberação 
de Requerimentos e realização de Audiência Pública. 
1) REQUERIMENTO 263/09, do Deputado Vanderlei 
Macris, que “Requer que seja convidada a Sra Lina 
Maria Vieira, ex-Secretária da Receita Federal com 
vista a prestar esclarecimentos sobre a matéria publi-
cada na Revista Veja edição 2135 de 21 de outubro 
de 2009, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle”. Atendendo pedido do Deputado Vanderlei 
Macris, autor da proposição, o Presidente retirou de 
ofício o requerimento da pauta. 2) REQUERIMENTO 
264/09, do Deputado Rômulo Gouveia, que “Requer 
seja realizada viagem de trabalho à África do Sul para 
colher informações sobre as ações e custos relativos 
à organização da Copa do Mundo de Futebol FIFA de 
2010”. Com a palavra, o Deputado Paulo Rattes, relator 
da Subcomissão Permanente para “Acompanhamento, 
Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos Federais 
destinados a Copa de 2014”, defendeu a aprovação 
do requerimento e explicou que o objetivo da viagem 
é verificar in loco as ações que estão sendo realiza-
das naquele país para realização da Copa de 2010. 
Não houve discussão. Em votação, o Requerimento foi 
aprovado. Na sequência, o Presidente informou que a 
mencionada viagem irá ocorrer na próxima semana, 
cujo roteiro foi elaborado pela Embaixada do Brasil na 
África do Sul, o qual prevê encontros com autoridades 
daquele país e com organizadores do evento. Falou, 
ainda, que será elaborado relatório do resultado da 
viagem. Prosseguindo com a palavra, comunicou aos 
Deputados que as emendas de Comissão ao Orça-
mento da União de 2010, poderiam ser entregues na 
Secretaria da Comissão, para apreciação, na próxima 
semana, do Colegiado da Comissão, salvo se Comissão 
Mista de Orçamento dilatar o prazo de recebimento das 
emendas. Nesse momento, às dez horas e vinte e um 
minutos, após concluir a primeira etapa da reunião, o 
Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos. 
AUDIÊNCIA PÚBLICA. Às dez horas e trinta e três 
minutos, o Presidente reiniciou os trabalhos, dando 
início à Audiência Pública, destinada a “Discutir sobre 
as providências relativas à organização da Copa do 
Mundo de 2014, com os presidentes do São Paulo Fu-
tebol Clube, do Clube Atlético Paranaense e do Sport 
Club Internacional. Ato contínuo, o Presidente convocou 
para compor a Mesa os convidados. Prosseguindo, o 
Presidente disse que a presente audiência tinha como 
objetivo obter informações em relação às construções 
e reformas dos estádios privados que irão sediar jogos 
da Copa de 2014. Na sequência, o Presidente conce-
deu a palavra, na ordem, para fazerem suas exposi-
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ções, aos senhores Juvenal Juvêncio, Presidente do 
São Paulo Futebol Clube, Vitório Carlos Coste Píffero, 
Presidente do Sport Club Internacional, e Marcos Malu-
celli, Presidente do Clube Atlético Paranaense. Findas 
as explanações, iniciaram os debates, com interpela-
ções, os Deputados Paulo Rattes e Rômulo Gouveia, 
respectivamente relator e Presidente da Subcomissão 
Permanente para “Acompanhamento, Fiscalização e 
Controle dos Recursos Públicos Federais destinados 
a Copa de 2014”, e também autores do requerimento 
que deu origem à presente Audiência. Na sequência, 
obedecendo a ordem de inscrição, manifestaram-se, 
com interpelações, os Deputados Vanderlei Macris e 
José Rocha. Nesse momento, às onze horas e trinta 
e quatro minutos, assumiu a presidência dos traba-
lhos o Deputado Rômulo Gouveia, Vice-Presidente da 
Comissão e Presidente da Subcomissão Permanente 
para “Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos 
Recursos Públicos Federais destinados a Copa de 
2014”. Ato contínuo, o Presidente concedeu a palavra 
aos oradores inscritos, Deputados Beto Albuquerque, 
Alfredo Kaefer e Silvio Torres. Dando continuidade 
aos trabalhos, o Presidente concedeu a palavra, para 
respostas e considerações finais, na ordem, aos Se-
nhores Juvenal Juvêncio, Vitório Carlos Coste Píffero 
e Marcos Malucelli. Antes de finalizar a reunião, o De-
putado Rômulo Gouveia sugeriu ao Deputado Paulo 
Rattes que relacionasse, com o apoio dos Clubes pre-
sentes, as propostas, então citadas pelos Presidentes 
dos Clubes, que serão apresentadas à Fifa para alte-
ração de algumas exigências constantes do contrato 
de adesão, assinado pelo Brasil para a realização da 
Copa de 2014. ENCERRAMENTO: Encerrados os 
questionamentos e as explicações pelos convidados, 
o Presidente agradeceu a participação de todos e en-
cerrou a reunião, às doze horas e trinta e quatro mi-
nutos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas 
taquigráficas, após serem decodificadas, farão parte 
deste documento. E, para constar, eu, Marcos Figuei-
ra de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Silvio Torres, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 30ª Reunião Ordinária, realizada em 30 
de setembro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos 
do dia trinta de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Legislação Participativa, no Anexo II, 
Plenário 03 da Câmara dos Deputados, com a presença 

dos Senhores Deputados Roberto Britto – Presiden-
te; Eliene Lima e Dr. Talmir – Vice-Presidentes; Emilia 
Fernandes, Francisco Praciano, Jurandil Juarez, Luiz 
Carlos Setim, Luiza Erundina, Pedro Wilson e Sebas-
tião Bala Rocha – Titulares; João Dado e Nazareno 
Fonteles – Suplentes. Justificou a ausência, por estar 
em missão oficial em Honduras, a Deputada Janete 
Rocha Pietá. Deixaram de comparecer os Deputados 
Eduardo Amorim, Iran Barbosa, Janete Rocha Pietá, 
José Carlos Vieira, Leonardo Monteiro e Vadão Gomes. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
à apreciação a ata da 28ª reunião, realizada no dia 9 
de setembro de 2009. Em votação, a ata foi aprovada. 
ORDEM DO DIA: Os Deputados Pedro Wilson e Luiza 
Erundina apresentaram, nos termos do § 5º do Artigo 
52 do Regimento Interno, requerimento para inclusão 
na Ordem do Dia do Requerimento nº 97/2009. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 
A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 
97/09 – dos Srs. Pedro Wilson e Luiza Erundina – que 
“dispoe sobre a concessão de anistia”. A Deputada 
Luiza Erundina procedeu ao encaminhamento da ma-
téria. Em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. B – Requerimentos: 2 – REQUERI-
MENTO Nº 95/09 – dos Srs. Nazareno Fonteles e Luiz 
Carlos Setim – que “solicita a realização de reunião 
de audiência pública conjunta com as comissões de 
Seguridade Social e Família e de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, com as presenças de representan-
tes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, da União da Indústria 
da Cana de Açúcar – ÚNICA, do Conselho Federal 
de Nutricionistsa – CFN, do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE e do Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA 
para debater sobre os possíveis malefícios que o con-
sumo excessivo de açúcar causa à saúde humana”. O 
Deputado Luiz Carlos Setim procedeu à leitura e ao 
encaminhamento da matéria. Em votação, o reque-
rimento foi aprovado por unanimidade. Assumiu a 
Presidência dos Trabalhos, nos termos do Artigo 43 do 
Regimento Interno, a Deputada Luiza Erundina. C – Su-
gestões: 3 – SUGESTÃO Nº 124/08 – da Associação 
Paulista do Ministério Público – que “sugere a criação 
dos arts. 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E e 5-F à Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com o objetivo de dar maior 
transparência à execução das obrigações contraídas 
pela Administração Pública, nos termos da referida 
Lei de Licitações e Contratos”. RELATOR: Deputado 
ELIENE LIMA. PARECER: pela aprovação, nos termos 
do projeto de lei que apresenta. A Presidente designou 
o Deputado Roberto Britto Relator em substituição ao 



61946 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

Deputado Eliene Lima. O Relator Substituto acatou o 
parecer do Deputado Eliene Lima e não havendo quem 
quisesse discutir a matéria, em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 4 – SUGESTÃO Nº 
162/09 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere a realização de reunião de audiên-
cia pública para discutir o seguro DPVAT, bem como 
mecanismos para melhorar o atendimento”. RELATOR: 
Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprova-
ção, nos termos do requerimento que apresenta. Reti-
rado de pauta, de ofício. A Deputada Luiza Erundina 
apresentou, nos termos regimentais, requerimento de 
retirada de pauta da Sugestão 165/09. Em votação, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade. 5 – 
SUGESTÃO Nº 165/09 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião de audiência pública para discutir a situação 
da adoção de crianças no Brasil”. RELATORA: Depu-
tada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação, 
nos termos do requerimento que apresenta. Retirada 
de pauta pelo Relator. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos, às quinze15 horas 
e vinte e seis minutos, antes convocando os senho-
res Membros da Comissão para Reunião Ordinária de 
Audiência Pública para debater a matéria constante 
do Projeto de Lei do Senado nº 188/2007, atualmente 
em tramitação nesta casa sob número PL 4571/2008, 
que estabelece cotas para estudantes em eventos 
artísticos, a realizar-se amanhã, quinta-feira, dia 1º 
de outubro, às 9 horas, no plenário 11 do anexo II. E, 
para constar, eu, Sônia Hypolito, lavrei a presente ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Roberto Britto, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 32ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 06 de outubro de 2009.

Às quatorze horas e trinta e oito minutos do dia 
seis de outubro de dois mil e nove, reuniu-se, em Audi-
ência Pública, a Comissão de Legislação Participativa, 
no Plenário 8 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Roberto 
Britto – Presidente; Dr. Talmir – 2º Vice-Presidente; Iran 
Barbosa – Titular. Justificou a ausência, por estar de 
licença por tratamento de saúde, o senhor Deputado 
Pedro Wilson. Deixaram de comparecer os Deputados 
Eduardo Amorim, Eliene Lima, Emília Fernandes, Fran-
cisco Praciano, Iran Barbosa, Janete Rocha Pietá, José 
Carlos Vieira, Jurandil Juarez, Leonardo Monteiro, Luiz 
Carlos Setim, Luiza Erundina, Sebastião Bala Rocha e 

Vadão Gomes. ABERTURA: O senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos, agradeceu a presença de 
todos e comunicou que a presente reunião de Audiência 
Pública foi originada em atendimento ao requerimento 
n° 90/2009, de autoria do Deputado Nazareno Fonteles, 
para debater sobre o Sistema de Produção Agroeco-
lógica Integrada e Sustentável (PAIS). Em seguida, o 
senhor Presidente, Deputado Roberto Britto, convi-
dou para compor a Mesa de Exposições os senhores: 
Moisés Ferreira de Moraes – Agricultor no Município 
de João Pinheiro – MG, Jacques de Oliveira Pena – 
Presidente da Fundação Banco do Brasil, Sérgio Vaz 
Soares – Prefeito Municipal de João Pinheiro – MG, 
Marco Aurélio Loureiro – Secretário Substituto da Se-
cretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – SESAN/MDS e senhora Newman Maria da Cos-
ta – Gestora do PAIS no Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Em seguida, 
o senhor Presidente Roberto Brito fez exposição inicial 
e esclareceu sobre as regras a regularem os trabalhos 
da Audiência Pública. Após, passou a palavra aos ex-
positores para dar início a suas exposições na seguinte 
ordem: Moisés Ferreira de Moraes, Jacques de Oliveira 
Pena e Sérgio Vaz Soarez. Antes de passar a palavra 
aos próximos expositores, o senhor Presidente passou 
a Presidência dos trabalhos para o senhor Deputado 
Nazareno Fonteles. Após, o senhor Presidente passou 
a palavra aos demais expositores na seguinte ordem: 
Marco Aurélio Loureiro e a senhora Newman Maria da 
Costa. Dando continuidade o senhor Deputado Naza-
reno Fonteles passou a palavra aos inscritos para o 
debate na seguinte ordem: Deputado Celso Maldaner, 
senhora Rosângela Cordeiro – Representante do Mo-
vimento das Mulheres Camponesas – MMC, senhor 
Flávio Lara – Assessor Técnico do Pará. Logo após, o 
senhor Presidente Nazareno Fonteles convidou para 
fazer parte da Mesa de exposições o senhor Joe Carlo 
Viana Valle – Secretário de Ciência e Tecnologia para 
Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Dando continuidade aos debates, o senhor Presidente 
passou a palavra ao senhor Almir Paraca, Deputado 
Estadual de Minas Gerais. Em seguida, o senhor Pre-
sidente Nazareno Fonteles passou a palavra ao senhor 
Joe Carlo Viana Valle para sua exposição inicial. Dando 
continuidade, o Presidente passou a palavra ao senhor 
Deputado Eduardo Valverde e, para breve comentário 
ao senhor Joe Carlo Viana Vale. Após, o Presidente 
passou a palavra aos próximos inscritos: senhora Mi-
chelle Lopes – Rede de Tecnologia Social, à professo-
ra Najla Veloso – Coordenadora do Projeto Educando 
com a horta e à senhora Maria Lúcia Araújo e Silva. 
Dando continuidade, o senhor Presidente, Deputado 
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Nazareno Fonteles passou a palavra aos expositores 
para suas considerações finais na seguinte ordem: 
senhora Newman Maria da Costa, senhor Sérgio Vaz 
Soares, senhor Moisés Ferreira de Moraes, senhor 
Jacques de Oliveira Pena e Marco Aurélio Loureiro. 
Após, o senhor Presidente fez breve exposição sobre 
o tema da Audiência Pública. Antes do encerramen-
to, passou a palavra ao Deputado Odair Cunha. Nada 
mais havendo a tratar o senhor Presidente, Deputado 
Nazareno Fonteles, agradeceu a presença de todos e 
encerrou os trabalhos, às dezesseis horas e cinquen-
ta e cinco minutos, antes convocou os membros para 
a Audiência Pública a ser realizada amanhã, dia 7 de 
outubro, às quatorze horas, do corrente. E, para cons-
tar, eu, Sonia Hypolito, lavrei a presente ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Deputado 
Nazareno Fonteles e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o ar-
quivo documental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Declaro aberta a presente reunião de audiência pú-
blica, originária do Requerimento nº 90, de 2009, de 
autoria do Deputado Nazareno Fonteles, que requer a 
realização de audiência pública para debater sobre o 
sistema de Produção Agroecológica Integrada e Sus-
tentável – PAIS, alternativa que pequenas comunidades 
estão encontrando para produzir alimentos e garantir a 
segurança alimentar e nutricional de suas famílias.

Convido para fazer parte da Mesa o Sr. Moisés 
Ferreira de Morais, agricultor do Município de João Pi-
nheiro, Minas Gerais; o Sr. Jacques de Oliveira Pena, 
Presidente da Fundação Banco do Brasil; o Sr. Sérgio 
Vaz Soares, Prefeito do Município de João Pinheiro, 
Minas Gerais; o Sr. Joe Carlo Viana Valle, Secretário 
de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia; o Sr. Marco Aurélio 
Loureiro, Secretário Nacional Substituto da Secretaria 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
e a Sra. Newman Maria da Costa, Gestora do PAIS no 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas – SEBRAE.

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores 
palestrantes, meus senhores e minhas senhoras, nes-
te momento em que existe uma consciência mundial 
quanto à importância de ações autossustentáveis e 
da produção agrícola sem agrotóxicos, esta Comissão 
de Legislação Participativa sente-se honrada em re-
ceber tão nobres convidados e convidadas para que, 
em audiência pública requerida pelo competente De-
putado Nazareno Fonteles, tenhamos a oportunida-

de de discutir assunto tão importante e tão em pauta 
atualmente.

A tecnologia social PAIS é uma tecnologia que 
vem avançando a cada dia no País. Ela tem o objetivo 
precípuo de unir a agroecologia aos princípios moder-
nos que já vieram de agricultores do passado. Sabemos 
que a sustentabilidade é outro aspecto extremamente 
importante. Agroecologia com sustentabilidade é um 
projeto que essa tecnologia social tão importante que 
é o PAIS nos traz neste instante.

A Comissão de Legislação Participativa é a por-
ta de ligação entre a sociedade e o Parlamento. É a 
porta de entrada pela qual nós temos a oportunidade 
de receber as demandas da sociedade, é a porta pela 
qual temos a oportunidade de receber, nesta Casa, 
tudo aquilo que a sociedade gostaria de implementar 
e produzir como lei, e a Comissão de Legislação Par-
ticipativa tem esse objetivo. 

Anteriormente, eram necessárias 1 milhão e 300 
mil assinaturas para que pudéssemos implementar um 
projeto de lei nesta Casa. Hoje, através da sociedade 
organizada e desta Comissão de Legislação Participa-
tiva, as sugestões podem ser para cá encaminhadas 
e aqui serem transformadas em projeto de lei. Com 
isso, quem sabe, no futuro, sejam transformadas em 
lei deste País. 

Como disse anteriormente, esta audiência públi-
ca irá discutir o PAIS, sistema de tecnologia social da 
maior importância para o País.

Agradeço a todos a presença. Comunico que cada 
expositor terá o prazo de 10 minutos, não podendo ser 
aparteado. Somente após a exposição dos convidados 
passaremos aos debates. Os interessados em debater 
poderão se inscrever previamente e terão 3 minutos 
para suas perguntas.

Passo a palavra ao Sr. Moisés Ferreira de Mora-
es, agricultor do Município de João Pinheiro, para que 
possa fazer sua exposição.

O SR. MOISÉS FERREIRA DE MORAES – Boa 
tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite, 
que recebi ontem, para vir aqui. Agradeço ao pessoal 
da ALFA.

Vim a conhecer o PAIS no dia 25 de março deste 
ano. Hoje, já vejo o quanto ele já mudou. Nós já mexí-
amos com lavoura há muitos anos, mas não conhecía-
mos o verdadeiro jeito de trabalhar, sem veneno. Hoje 
eu sei o que eu dou para as minhas crianças comer, 
e sei que eu posso estar dando veneno a elas quando 
estamos na rua. Como produtor, eu acho o PAIS um 
projeto que deve ser levado em frente, porque, devido 
a ele – que na verdade é igual a esse desenho aqui, 
por sinal muito bonito -, é grande a quantidade de gen-
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te que já esteve lá em casa fazendo visita, querendo 
saber como pode conseguir esse projeto. 

Às vezes, como fico lá para as roças, não sei 
nem como explicar, mas eu acho o seguinte: quanto 
mais plantações sem veneno existirem, quanto mais 
produtores rurais trabalharem sem prejudicar o meio 
ambiente, melhor. Primeiro porque isso já vai mexer na 
parte de saúde; o pessoal vai ser mais sadio.

Eu estou nervoso, que eu não tenho muito cos-
tume de microfone.

E, outra coisa, lá nós temos terra, mas não esta-
mos tendo ainda condições, até porque o que foi pas-
sado para mim foi justamente isto: estar representando 
pessoas com eu e mostrar o que o PAIS pode mudar 
na vida das famílias, de todas as famílias.

Era o que eu achei que podia dizer.
Obrigado a todos.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Agradeço ao Sr. Moisés Ferreira a brilhante expo-
sição.

Passo a palavra ao Sr. Jacques de Oliveira Pena, 
Presidente da Fundação Banco do Brasil, para que 
possa fazer sua exposição. 

O SR. JACQUES DE OLIVEIRA PENA – Boa 
tarde a todos.

Agradeço o convite da Câmara dos Deputados 
e da Comissão de Legislação Participativa e começo 
exibindo um vídeo, na verdade um material feito pelos 
parceiros para que essa tecnologia social possa ser 
reaplicada em todo o País. 

Então, vamos assistir ao vídeo. Eu o complemen-
tarei com minha fala.

(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Estamos resolvendo um pequeno problema técnico 
para que possamos assistir ao vídeo trazido pelo Sr. 
Jacques de Oliveira Pena, Presidente da Fundação 
Banco do Brasil.

Estava, há poucos instantes, aprendendo com 
o Moisés como funciona na prática esse projeto tão 
importante. Fico feliz por saber que é um projeto que 
está tendo uma adesão muito grande.

Vamos dar início à apresentação do vídeo para 
que o Sr. Jacques de Oliveira Pena possa dar prosse-
guimento a sua palestra.

(Exibição de vídeo.)

O SR. JACQUES DE OLIVEIRA PENA – Vou 
continuar a partir do conteúdo apresentado no vídeo.

Trata-se de um vídeo institucional, que faz parte 
da implementação do PAIS, um curso de capacitação 

para formar aqueles que vão fazer o acompanhamento 
das unidades implantadas.

Nós, na fundação, partimos de um conceito que é 
o da tecnologia social: “Tecnologia social compreende 
produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desen-
volvidas na interação com a comunidade e que repre-
sentem efetivas soluções de transformação social”.

Buscamos sempre que um modelo de projeto sis-
tematize conhecimento científico e popular e se organi-
ze em módulos que possam ser reaplicados em escala, 
porque é muito comum vermos em dados de execução 
de projetos, seja com recursos privados, seja com re-
cursos públicos, a baixa execução de recursos.

Buscamos, como dizia, na padronização, com 
tecnologia sistematizada, alcançar a reaplicação em 
escala, e estamos partindo de uma proposta de trabalho 
bem simples – em tese, uma horta – que traz dentro 
de si, por meio da tecnologia, um conjunto de técnicas 
de produção que gere alta rentabilidade e alta produ-
tividade e que seja ambientalmente correta, do ponto 
de vista da produção dentro da propriedade, daquilo 
que se precisa para se desenvolver a produção, sem 
depender do pacote de produtos químicos, primeiro 
porque são ruins para a saúde, e segundo porque o 
pequeno produtor não tem recursos para trabalhar 
com esse modelo.

Destacado isso, gostaríamos de acentuar que 
esse é um projeto de geração de trabalho e renda que 
parte de uma questão básica, a segurança alimentar, 
a produção para o sustento de uma família. Em regra, 
esse projeto, que tem entre 5 mil e 6 mil unidades im-
plantadas em 18 Estados da Federação, em algumas 
centenas de municípios, é um projeto que parte da 
preocupação com a geração de trabalho e renda e 
com a segurança alimentar.

Então, estamos falando da possibilidade concreta, 
com investimentos da ordem de 9 mil reais, em média, 
de se ter famílias produzindo para o seu sustento e 
obtendo renda que, conforme a região do País, pode 
variar de 300, 400 a 500, 600 reais.

Além da questão da geração de renda, há a 
questão da vocação produtiva. Muitas vezes o peque-
no produtor passa anos em sua pequena propriedade 
sem definir sua vocação produtiva: ele não sabe se 
cria cabrito, se cria vaca, se produz mandioca. Com 
este projeto, apresenta-se a ele uma proposta de pro-
dução de alimentação em condições de escassez de 
água, porque é por gotejamento, em condições de 
compostagem, porque o adubo é produzido dentro 
da propriedade, e em condições de sustentabilidade, 
porque que ele vai produzir na propriedade os insumos 
de que necessita para produzir.
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Também a questão da preservação ambiental 
está considerada no sistema de produção do PAIS, 
que prevê um quintal agroecológico com o plantio de 
mudas frutíferas e de árvores, gerando, portanto, em 
cada unidade, o plantio de 10, 15, 20 árvores.

Para encerrar, gostaríamos de ressaltar que esse 
modelo de projeto com início, meio e fim, estabelecido 
em módulos, possibilitará a execução de 10, 100, 200, 
de 500 ou mesmo de 1.000 unidades segundo um pro-
jeto padrão, que uma das grandes dificuldades tanto 
do setor público quanto de organizações tem sido a 
elaboração de projetos de qualidade com início, meio 
e fim. No caso do sistema PAIS, o projeto já está pre-
estabelecido e vai obedecer à realidade local, e cada 
um vai plantar o que lhe interessa.

No debate, se houver perguntas, ou mesmo du-
rante a fala dos outros expositores, se houver interesse, 
poderemos apresentar como esse projeto vem sendo 
implantado por um conjunto grande de organizações, 
nomeadamente a Fundação Banco do Brasil, o SE-
BRAE, o Ministério da Integração, a CODEVASF, o Ins-
tituto Camargo Correia, o MDS e vários Ministérios.

Encerrando, quero dizer que hoje esse mode-
lo de projeto para a geração de trabalho e renda na 
agricultura familiar pode ser implantado em escala, a 
partir da experiência já consolidada, se tivermos mais 
recursos. Para nós, portanto, é fundamental haver mais 
recursos do Orçamento federal nos vários Ministérios, 
e isso pode ser discutido nesta Casa, quando da ela-
boração do Orçamento de 2010.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Nós agradecemos ao Sr. Jacques de Oliveira Pena 
a exposição.

Quero anunciar a presença do autor do reque-
rimento, Deputado Nazareno Fonteles, da Deputada 
Marinha Raupp e do Deputado Celso Maldaner, que 
aqui abrilhantam com suas presenças nossa audiên-
cia pública.

Passo a palavra ao Sr. Sérgio Vaz Soares, Prefeito 
do Município de João Pinheiro, Minas Gerais.

O SR. SÉRGIO VAZ SOARES – Boa tarde a 
todos.

Quero cumprimentar inicialmente o Sr. Presiden-
te da Comissão de Legislação Participativa, Deputado 
Roberto Britto, por meio de quem cumprimento todos 
os demais Deputados. É uma honra e uma satisfação 
estar nesta Casa neste dia tão importante para todos 
nós, prefeitos, agricultores, e fazemos uma discussão 
bonita e maravilhosa sobre orçamento participativo.

Cumprimento os companheiros de João Pinheiro 
que vieram conosco para esta audiência pública, Sr. 
Moisés e seu pai, Seu Domingos. Cumprimento tam-

bém todos os demais agricultores e todos os agentes 
políticos que participam dessa importante ocasião.

E quero, antes de mais nada, falar um pouco da 
importância deste evento para um cidadão chegou 
a prefeito da sua cidade, mas que tem uma história 
com o homem do campo por ter nascido num vilarejo 
remanescente de quilombo no Distrito de Caatinga, à 
margem do Rio Paracatu, um dos grandes afluentes do 
São Francisco; para um cidadão que, filho de assentado, 
conviveu durante 19 anos com sua família de pessoas 
do campo num assentamento em Cana Brava; para um 
cidadão que tem com muita liberdade a satisfação de 
dizer que tem conhecimento do sofrimento e das ne-
cessidades do homem do campo, no município e no 
País, porque conviveu com ele; um cidadão que pode 
aproveitar um programa como o PAIS para implementá-
lo em seu Município de João Pinheiro.

Agradeço ao Presidente da Fundação Banco do 
Brasil, Jacques Pena, pelo convite para aqui testemu-
nhar os avanços e as melhorias que ocorreram após a 
implantação do PAIS no nosso município. João Pinheiro 
tem um grande desafio, por ser o maior município de 
Minas Gerais, com cerca de 10.777 quilômetros qua-
drados, com aproximadamente de 12 assentamentos 
rurais e em torno de 1.200 assentados, com quase 3 
mil produtores rurais. Por estar situado a noroeste de 
Minas Gerais, a cerca de 400 quilômetros de Belo Ho-
rizonte e a 320 quilômetros de Brasília, costumamos 
dizer que é mais fácil buscar recursos em Brasília do 
que em Belo Horizonte, não só porque aqui é onde há 
recursos, mas porque é mais próximo.

Srs. Deputados, é com satisfação que testemu-
nhamos a melhoria das condições de vida das famí-
lias que pudemos visitar no nosso município. Vimos 
que nas 15 famílias beneficiadas cerca de 60 pesso-
as estão sendo empregadas, como o Seu Domingos 
e o Moisés, pessoas que tinham suas dificuldades, 
como disse o Presidente Jacques Pena, de definir um 
padrão de vida e também uma alimentação saudável 
para as suas famílias.

Antes de prefeito fui secretário de saúde e diretor 
do Hospital Municipal. Sei a importância que tem hoje 
a alimentação saudável, daí a importância que temos 
de dar a esse investimento, para que possamos assim 
concretizá-lo, junto à Comissão de Legislação Partici-
pativa, no Orçamento da União.

Essas famílias do Município de João Pinheiro 
têm constatado o aumento da sua renda, a definição 
da sua receita. Aproveitando esse grande êxito que 
tivemos junto à Fundação Banco do Brasil e à ALFA, 
que levou ao Município de João Pinheiro a proposta de 
unidades do PAIS para a região, sendo 15 para o nos-
so município, pudemos acompanhar a evolução desse 
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trabalho e constatar, com a criatividade e o trabalho 
dessas famílias, que elas adquiriram segurança: pesso-
as sem escolaridade, com poucas condições de obter 
emprego, podem agora dar emprego a seus filhos. Hoje, 
em cada uma 15 unidades preestabelecidas no nosso 
município, no mínimo 1 ou 2 filhos trabalham com os 
pais, juntamente com a ALFA e a Prefeitura, vendendo 
tanto na nossa comunidade quanto nas comunidades 
circunvizinhas a produção que são para eles condições 
de sustentabilidade e de economia.

A Prefeitura de João Pinheiro não é hoje diferen-
te de nenhuma outra Prefeitura, mas aproveitou esse 
programa para criar também uma unidade escolar num 
assentamento em Fruta Dantas, onde temos 720 alu-
nos e tínhamos uma despesa alimentar de cerca de 12 
mil reais por ano. Também em parceria com a ALFA, 
implementamos dentro da escola uma unidade PAIS, 
com grande resultado para todos nós. A Prefeitura con-
tratou uma nutricionista para fazer o acompanhamento, 
e há um técnico da fundação que dá toda a assistência. 
Com isso, tivemos a oportunidade de resolver toda a 
questão alimentícia daquela escola.

Então, o PAIS é hoje uma oportunidade para todos 
os prefeitos, e está aí para se adequar à Lei nº 11.947, 
que determina que 30% da alimentação escolar seja 
adquirida de pequenos produtores. É uma oportunidade 
de todos os municípios darem apoio a essas unidades 
colocando-as no seu orçamento. Nós sabemos a grande 
dificuldade que é adquirir alimentos para um município 
com 4.500 alunos. Esse projeto, além de apresentar 
uma alternativa saudável de alimentação, não só dá 
oportunidade aos produtores, à agricultura familiar, 
como dá aos gestores a oportunidade de comprar os 
produtos produzidos na região. 

Para finalizar, quero dizer que todos nós temos 
a oportunidade de fazer algo importante. E o PAIS é 
uma oportunidade significativa que todos os senho-
res, que são Deputados, têm de fazer algo importante 
para a agricultura familiar, para esse povo que precisa 
de êxito, como tiveram êxito as 15 famílias de nosso 
município.

Com a oportunidade de colocar no Orçamento 
recursos para o PAIS e de assim atender a mais municí-
pios, tenho certeza que muitas outras famílias terão um 
grande êxito, com alimentação saudável, com a venda 
do seu produto, com a economia das Prefeituras, que 
também poderão comprar esses produtos. 

Então, eu gostaria de cumprimentá-los e de agra-
decer aos senhores, bem como de parabenizar o Depu-
tado Nazareno Fonteles, do PT, autor do requerimento 
para este debate.

Um grande abraço a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Agradeço ao Sr. Sérgio Vaz Soares por sua expo-
sição. 

Registro a presença do Deputado Estadual de Mi-
nas Gerais Almir Paraca. Registro, também, a presença 
da Sra. Lúcia Araújo, da Coordenadoria de Convivência 
com o Semiárido, do Estado do Piauí. 

Passo a palavra ao Sr. Marco Aurélio Loureiro, 
Secretário Nacional Substituto da Secretaria Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para 
a sua exposição.

Antes, porém, convido o autor do requerimento, 
Deputado Nazareno Fonteles, para presidir a reunião, 
enquanto me ausento para ir a outra comissão.

O SR. MARCO AURÉLIO LOUREIRO – Boa tarde 
a todos e meus cumprimentos ao Deputado Nazareno 
Fonteles, em nome de quem cumprimento a todos os 
demais Deputados e Deputadas.

Na sequência dos que me antecederam e em 
nome do Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, eu quero fazer referência a que a Secreta-
ria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem, 
além de preocupações com ações emergenciais, um 
desejo muito forte de trabalhar em ações estruturantes 
que possam enfrentar aquele que é nosso maior de-
safio: propiciar segurança alimentar e nutricional para 
as famílias mais necessitadas deste País. Desenvol-
vemos algumas dessas ações, sobretudo o programa 
de aquisição de alimentos, cisternas, restaurantes, 
cozinhas e outros programas. 

Gostaria de reconhecer aqui que, no momento 
em que tivemos contato, acho que há uns 2 ou 3 anos, 
através do SEBRAE e da Fundação Banco do Brasil, 
sobretudo, com o PAIS, vimos nele a oportunidade de 
introduzirmos um programa com a característica de 
ser estruturante, com o já aqui mencionado compo-
nente da agroecologia, sustentável do ponto de vista 
financeiro.

Quero fazer um destaque que ainda não foi tra-
balhado aqui: o PAIS também ajuda no que se refere à 
melhoria da qualidade da alimentação das pessoas.

O Brasil, sobretudo nos últimos 7 ou 8 anos, tem 
retirado da miséria um contingente enorme de famí-
lias. Isso é inegável, pois todos os dados que fazem a 
medição da renda no Brasil apontam para a melhora 
da renda de uma parcela significativa da população 
brasileira. De forma que, agora, passamos a ter tam-
bém uma preocupação em relação ao alimento que 
essa pessoas estão consumindo com o aumento de 
renda. Nós observamos que houve, nesse período, 
por exemplo, uma diminuição do consumo per capita 
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do arroz com o feijão, combinação perfeita do ponto 
de vista nutricional. 

Isso pode significar que o aumento da renda esteja 
levando as famílias brasileiras a migrar para outros ali-
mentos que não tenham uma composição tão saudável 
como a do arroz com feijão, que, independente dos tipos 
– feijão preto, branco, de corda, etc -, é culturalmente 
aceito de norte a sul, de leste a oeste, etc. 

O componente de melhorar a qualidade da ali-
mentação está muito presente nesse programa. Ano 
passado fizemos uma campanha para o aumento do 
consumo do arroz com feijão, e este ano vamos fazer 
uma campanha para estimular o consumo de frutas, 
verduras e legumes – não sei se os senhores obser-
varam, no vídeo exibido, o momento em que dizem 
que, quanto mais colorido o prato, tanto melhor. In-
felizmente, essa ainda é uma meta a ser perseguida 
por todos nós.

Quero ainda destacar algo a que o Prefeito Sérgio 
fez referência há pouco e que reputo como uma opor-
tunidade da maior relevância para o Brasil: a nova lei 
relativa ao FNDE que determina que 30% da alimen-
tação escolar seja adquirida de pequenos produtores. 
Isso é um potencial de revolução neste País, e o PAIS 
se encaixa nisso, porque é uma oportunidade que es-
sas famílias terão de fornecer o alimento na própria 
região, não sendo necessário que os alimentos viagem 
pelo País, como acontece hoje.

Relativamente a frutas, legumes e verduras, o 
Brasil tem uma perda estimada de 70% a 80%, sem 
falar nos 20% que em média se perdem em nossas 
geladeiras. De 70% a 80% se perdem nessa loucu-
ra de, por exemplo, saírem num caminhão de João 
Pinheiro para a CEAGESP, em São Paulo, onde são 
compradas por um município daqui perto, para onde 
são trazidas. Ou seja, viajam 800 quilômetros para lá 
e 800 quilômetros para cá.

Portanto, reputo a legislação aqui lembrada pelo 
Prefeito de João Pinheiro como de grande relevân-
cia.

No que diz respeito ao Ministério, trabalhamos por 
meio de editais públicos, de forma republicana, demo-
crática. Nós fizemos um edital válido para os Estados, 
propiciando a apresentação de propostas. Nós temos, 
dentro da estrutura do Ministério, uma ação de con-
sórcios intermunicipais de segurança alimentar. São 
40 Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvi-
mento Local, os chamados CONSADs, que envolvem 
algo próximo a 580 municípios e 12 milhões de pes-
soas, em todos os 27 Estados da Federação. Alguns 
naturalmente têm mais de 1 CONSAD, mas em todos 
Estados há pelo menos um. 

No Edital nº 11, de 2008, lançamos a oferta para 
que os Estados apresentassem essas proposições. 
Esse edital foi feito em parceria com o SEBRAE, que 
tem expertise e nos ajudou muito nesse processo re-
lativamente à capacitação, à assistência técnica, ao 
processo de formação de preço, à comercialização 
dos produtos gerados. Fizemos em parceria um edital 
de 10 milhões de reais e selecionamos 10 Estados da 
Federação: Rondônia, Tocantins, Alagoas, Bahia, Per-
nambuco, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Minas Gerais, totalizando algo próximo a 
1.100 unidades. Em termos financeiros, isso dá um 
total de 10 milhões de reais, sendo 6 milhões do MDS 
e 4 milhões do SEBRAE. Não tivemos condições de 
desenvolver mais porque não tivemos recursos. Se os 
tivéssemos, poderíamos ter ampliado, seja em núme-
ro de Estados a serem atendidos, seja em número de 
unidades PAIS a serem viabilizadas. 

Já nos meus 2 últimos minutos, acho importante 
dizer que se houver recursos e se os Parlamentares 
desta Casa acharem interessante, temos um meca-
nismo que pode trabalhar nessa perspectiva. Esses 
CONSADs têm a característica de serem agregações 
conjuntas de municípios, geralmente compostas por 
municípios mais deprimidos – uma das característi-
cas que determinam a configuração de um consórcio 
desses é exatamente ser composto por áreas mais 
deprimidas do ponto de vista econômico e financeiro, 
portanto áreas que precisariam de mais recursos e 
que, em contrapartida, estão no momento sofrendo 
um processo de migração de uma estrutura que é uma 
associação civil sem fins lucrativos para um consórcio 
público, de acordo com a Lei de Consórcios Públicos, 
em vigor há 2 anos, de modo que podem, inclusive, 
receber recursos diretamente, como Estados, como 
Municípios, enfim, como entes da Federação, que são 
de fato, desde que sejam consórcios públicos.

Agradeço ao Deputado Nazareno Fonteles o con-
vite. Estou à disposição para esclarecimentos que se 
façam necessários durante o debate.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Marco Aurélio a palestra, que 
ajuda a esclarecer mais ainda a ação do MDS na área 
de segurança alimentar e nutricional, de modo mais 
específico na agricultura familiar. 

Quero registrar a presença do Deputado Magela, 
do Distrito Federal, por coincidência Relator do Orça-
mento da União para 2010. S.Exa. deve ter ouvido o 
recado do Marco Aurélio e também o do Prefeito Sér-
gio, que há pouco falava sobre isso. Sabemos a von-
tade que tem S.Exa. de receber propostas para incluir 
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em seu relatório na direção do bem do País. É muito 
importante registrarmos isso.

Vejo aqui presente a Profa. Najla, que coordena 
um programa excelente, o Educando com a Horta Es-
colar, que tem tudo a ver com o que estamos discutindo. 
Ela já conhece a experiência da escola a que o Prefeito 
Sérgio fez referência. Esse é um programa importante 
que a FAO e o FNDE vêm desenvolvendo atualmente 
em mais de 50 municípios, com bons resultados.

Passo a palavra, por 10 minutos, à Sra. New-
man Maria da Costa, Gestora do Sistema PAIS no 
SEBRAE.

A SRA. NEWMAN MARIA DA COSTA – Boa tar-
de a todos. Quero cumprimentar o Deputado Nazareno 
não só pela iniciativa da reunião, mas também por ter 
estado presente no dia do encerramento de uma das 
unidades no Piauí. Ele esteve in loco e verificou que a 
unidade realmente faz diferença. 

Como todos aqui já falaram da questão da sus-
tentabilidade, da geração de renda, da importância 
que têm esses projetos para a agricultura familiar, eu 
queria passar algumas fotos para mostrar o público 
que vem recebendo essas unidades e que está sen-
do agraciado, por assim dizer, com uma tecnologia 
de baixo custo que tem feito muita diferença na vida 
dessas famílias.

(Segue-se exibição de imagens.)

Essa é a unidade em Teresina em que o Depu-
tado Nazareno esteve conosco. Aqui uma unidade em 
Ipiranga e outra em Padre Marcos, também no Estado 
do Piauí. Aqui temos outra em Teresina, unidade em 
que temos tido bastante sucesso.

Essa unidade fica no Estado do Ceará. Na foto 
podemos perceber o tamanho do pé de alface, produzi-
do de forma orgânica de forma ecologicamente correta; 
podemos ver que a coisa funciona mesmo.

Aqui temos uma unidade em Alagoas. Vemos a 
felicidade do produtor e de sua esposa fazendo a co-
lheita. Por ser próxima à cidade, essa unidade virou 
atração turística: muitas pessoas a visitam.

No Rio Grande do Norte, temos uma área de 
assentamento onde várias mulheres se uniram e que, 
em conjunto, tem todas essas unidades. Aqui temos 
um produtor do mesmo assentamento. Agora vemos 
uma das primeiras unidades implantadas no Estado 
de Minas Gerais e, aqui, outra, em Pai Pedro.

Por que eu quis mostrar isso aos senhores? Para 
mostrar que esse não é apenas um projeto que, como 
se costuma dizer, leva tecnologia para a agricultura fa-
miliar, porque não adianta levar tecnologia sem levar 
também informações técnicas.

E são essas as informações prestadas pela ins-
tituição em que eu trabalho, o SEBRAE, voltada para 
apoiar as micro e pequenas empresas. Ora, não po-
demos deixar de entender que essas pequenas pro-
priedades também são negócios, na medida em que 
elas geram negócios: a unidade produz alimentos para 
a subsistência da família que a ocupa, mas há exce-
dente suficiente para ser transformado em renda para 
essa mesma família.

O papel do SEBRAE nesse trabalho todo é, por-
tanto, articular para que essas famílias produzam de 
forma correta, que planejem o que estão produzindo, 
que planejem a venda de seu produto para a comuni-
dade local, ou até mesmo para fora dela, enfim, para 
que transformem sua unidade em uma unidade sus-
tentável de forma ecologicamente correta, preservan-
do o meio ambiente.

O SEBRAE, portanto, desempenha o papel de 
mostrar às famílias que a unidade não é apenas uma 
unidade de subsistência, mas um negócio. E, para que 
ela se transforme em negócio, as pessoas precisam 
aprender, de forma cooperada, de forma participativa, 
a fazer compras conjuntas e a levar seus produtos para 
suas Prefeituras, fazendo com que estas entendam que, 
comprando o que as unidades produzem para a meren-
da escolar ou para qualquer outro tipo de oportunidade 
no Município, isso faz uma grande diferença.

Antes mesmo de ser aprovada essa lei da meren-
da escolar, havia municípios cujos Prefeitos estavam 
adquirindo produtos para merenda escolar através do 
PAA, em convênio com a CONAB, com recursos do 
MDS.

Então, o que quero dizer a vocês é o seguinte: o 
SEBRAE procura mostrar a essas famílias como pla-
nejar e como tornar essa unidade sustentável. A par-
tir do momento em que esses parceiros saem desse 
trabalho que está sendo desenvolvido, eles precisam 
caminhar com as próprias pernas.

Portanto, o projeto visa a sustentabilidade, visa 
gerar emprego e renda. Temos notado isso nos cer-
ca de 20 Estados onde estamos implantando essas 
unidades – em torno de 7 mil unidades. Temos acom-
panhado isso de perto. Há famílias que não recebiam 
salário mínimo e passaram a ter mais que um salário. 
Isso é real.

Trata-se de uma tecnologia de baixo custo que 
atende às necessidades da agricultura familiar e que 
hoje está sendo reconhecida fora do Brasil. Na se-
mana passada, o SEBRAE capacitou 4 agrônomos 
de Moçambique, país para o qual estamos levando 
essa tecnologia. Eles acreditam que essa tecnologia 
vai atender às necessidades daquele país. Temos 
também uma nova articulação. Como vocês puderam 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61953 

ver no vídeo, a pessoa que ajudou na sua criação é 
proveniente do Senegal, cujo Embaixador está empe-
nhado em fazer com que essa tecnologia também seja 
implantada naquele país.

Então, não só o Brasil está fazendo diferença; fora 
do País estão percebendo que esse projeto tem grande 
significado para os pequenos produtores, para aqueles 
que produzem de forma sustentável e que fazem com 
que essas unidades realmente gerem emprego e renda, 
deixem de ser dependentes de programas de governo 
e passem a ser dependentes do próprio salário e da 
oportunidade de sucesso do próprio negócio. Esse é 
o trabalho que o SEBRAE vem desenvolvendo junto 
com a Fundação Banco do Brasil, o MDS, a CODE-
VASF, o Ministério da Integração e outros parceiros. 
Sem contar o grande apoio da prefeitura, porque, sem 
os prefeitos, realmente isso não é viável.

O Orçamento para 2010 é muito importante. Essa 
é uma tecnologia que precisa de recurso para ter conti-
nuidade Esses parceiros já investiram bastante. Como 
o Marcos falou, já investimos mais de 10 milhões e 
pretendemos ter novos recursos do Governo Federal, 
a partir do próximo ano, para que essa tecnologia seja 
multiplicada em milhões, muito mais do que podemos 
imaginar, para atender às famílias que realmente pre-
cisam de um tipo de tecnologia como essa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço à Sra. Newman Maria da Costa, do 
SEBRAE, a contribuição.

Registro a presença da Sra. Regina Piovesan, do 
Movimento de Mulheres; da Sra. Rosêngela Cordeiro, 
trabalhadora rural; do Sr. João Anschau, Secretário 
Executivo do Município de Três Passos, Rio Grande 
do Sul; da Sra. Taís Guillaud, do Ministério do Meio 
Ambiente; do Sr. Fernando Portella Rosa, do Minis-
tério de Minas e Energia; da Sra. Maria de Jesus da 
Silva, Vice-Prefeita de Jacundá, Pará; do Sr. Genival 
Araújo, da Coordenadoria do Semi-árido, acompa-
nhado da Sra. Lúcia Araújo; e do Sr. Flavio Lara, da 
SEGOV do Pará.

Estão concluídas as exposições. Faltou um expo-
sitor do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por razões 
de ordem superior, ele não pôde estar presente.

Vamos passar aos debates. Há inscritos.
Concedo a palavra ao Deputado Celso Malda-

ner, do PMDB.
O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER – Sr. 

Presidente, Deputado Nazareno Fonteles, gostaria de 
cumprimentá-lo pela iniciativa, bem como a todos os 
integrantes da Mesa e demais convidados para esta 
audiência pública.

Sou Vice-Líder do PMDB de Santa Catarina e 
membro titular da Comissão de Agricultura. Vim aqui 

mais por curiosidade, e para aprender. Preocupo-me 
muito com o meu município. Maravilha, em Santa Ca-
tarina, tem apenas 23 mil habitantes.

Eu fui Prefeito da minha cidade por 3 vezes. 
Nos meus 2 primeiros mandatos foram emancipados 
3 distritos.

Escutei atentamente o Prefeito Sérgio dizer que 
o seu município tem cerca de 10 mil e 700 quilômetros 
quadrados. O meu município tem 159 quilômetros qua-
drados e emancipou 3 distritos. O menor deles, Flor 
do Sertão, tem 42 quilômetros quadrados; Tigrinhos 
tem 60 e poucos e São Miguel da Boa Vista tem 50 e 
poucos quilômetros quadrados. Então, temos vários 
“Brasis”.

No meu município, quem trabalha com avicultura 
e suinocultura está integrado. Infelizmente, a suinocul-
tura exclui praticamente todo mundo. Restaram apenas 
os mega projetos. Antigamente – 30, 35 anos atrás -, 
o agricultor que não tinha 2 ou 3 criadeiras de suínos 
não era agricultor. Isso acabou. A suinocultura excluiu 
todo mundo. Agora existem apenas, pelo sistema de 
integração, aviários grandes. E os projetos têm que 
ser cada vez maiores. Na verdade, são integrados a 
grandes grupos, como Sadia, Perdigão, etc.

Eu sempre me preocupei com o êxodo rural. Em 
Romelândia, por exemplo, havia 14 mil habitantes e 
hoje há 6 mil e 500 habitantes. Tudo ali, praticamente, 
vem da agricultura familiar. São regiões mais pobres 
e humildes. Gostaria de saber se esse programa PAIS 
pode chegar ao Sul, a Santa Catarina. Sempre me pre-
ocupei com os mais humildes, com os mais oprimidos, 
com os agricultores que possuem 3 hectares, 4 hec-
tares, 5 hectares de terra. Como eles vão sobreviver? 
Não sobrevivem.

Vim mais para conhecer esse projeto. Tínhamos 
iniciativas, como criar galinha caipira, sei lá. Como 
sobreviver? Portanto, vim mais para aprender. Estou 
preocupado com o êxodo rural, com os agricultores 
mais humildes que deixam o interior e vão para as 
cidades, onde tudo custa mais caro. Como segurar 
essas famílias?

O SEBRAE é uma instituição que tem um marke-
ting muito forte. Seria preciso encaixar nisso, no nosso 
caso, a EPAGRI. Se não houver assistência técnica, 
se não houver técnicos agrícolas para orientar esses 
agricultores familiares, quem vai lhes dar assistência 
técnica?

Tivemos uma audiência pública com um juiz fe-
deral em Chapecó, na semana passada. Há problemas 
indígenas na região e o juiz federal quer encontrar uma 
maneira de dar sustentabilidade aos povos indígenas. 
Como lá não existem mais matas para que eles possam 
sobreviver da caça e da pesca, esse juiz federal está 
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preocupado. E não adianta aumentar a quantidade de 
terra, porque eles estão empobrecidos. Não têm meios 
de sobrevivência.

Esse juiz desenvolveu um projeto, em conjunto 
com a EPAGRI de Santa Catarina, cujo orçamento 
chega a 30 milhões de reais, para resolver os proble-
mas da região. Fez até um acordo com caciques gua-
ranis e caigangues. O projeto visa dar a esses índios 
sustentabilidade, condições de subsistência, com a 
introdução de bacia leiteira e outros projetos dessa 
natureza. Temos que encontrar o caminho para dar 
sustentabilidade aos povos indígenas. Senão, eles 
não terão como sobreviver. Por isto vim participar: para 
colher subsídios.

Obrigado pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Deputado Celso Maldaner.

Seguindo a lista dos inscritos, passo a palavra à 
Sra. Rosângela, do Movimento de Mulheres Campo-
nesas – MMC. Seria bom que vocês se aproximassem. 
Aqui há cadeiras. Depois chamarei o Sr. Flavio Lara e 
o Deputado Almir Paraca.

A SRA. ROSÊNGELA PIOVIZANI CORDEIRO 
– Boa tarde a todos. Cumprimento os membros da 
Mesa.

O Deputado Nazareno Fonteles tem nos acompa-
nhado. Ele nos conhece bem e toda a luta do Movimento 
de Mulheres Camponesas e da Via Campesina Brasil 
nesse debate sobre a soberania alimentar e a questão 
ambiental. Parabenizo S.Exa. por esta iniciativa.

O Movimento de Mulheres Camponesas está pre-
sente em 22 Estados do Brasil. Lançamos, em 2007, a 
Campanha Nacional de Produção de Alimentos Sau-
dáveis. São experiências de grupos de mulheres. É um 
movimento autônomo só de mulheres. Trabalhamos em 
grupos pequenos nos municípios.

Como somos agricultoras, somos produtoras e 
reprodutoras da vida. Para nós, o cuidado com a produ-
ção de comida, o meio ambiente, a água e a semente 
é muito caro. Nos dias de hoje, vendo a grande ofen-
siva do capital especulativo sobre o nosso território, 
sobre as grandes plantações de monocultivos, nós nos 
preocupamos muito.

O Deputado falou do êxodo que está acontecendo 
no Brasil inteiro. Além do êxodo rural, estamos vendo 
toda uma situação, por exemplo, quanto ao consumo 
de agrotóxicos. Estivemos na Comissão de Agricultu-
ra na semana passada e soubemos que o Brasil está 
liderando no consumo de agrotóxicos. O câncer está 
aumentando cada vez mais. Pessoas conhecidas, au-
toridades, estão com cânceres que são provocados por 
alimentos contaminados por agrotóxicos.

No seu Estado, Deputado, estamos vendo as 
catástrofes ambientais e tudo o mais. Assim aconte-
ceu no Maranhão, no Pará e no Amazonas. Eu sou de 
Roraima e conheço bastante essa questão.

Não podemos mais para fechar os olhos e ne-
gar a realidade que estamos vivendo. O modelo de 
produção expansiva e de homogeneidade no campo 
que o Brasil adota visa muito o mercado. Temos sé-
rias preocupações com isso. É lógico que temos que 
produzir além da nossa necessidade, produzir para 
o mercado, mas o cuidado com essa produção, para 
nós, é muito central.

Lançamos essa campanha e tentamos encontrar 
recursos para viabilizar experiências nos nossos grupos 
de mulheres. Infelizmente, até aqui, não conseguimos 
nem um centavo, nem um convênio, nada que pudés-
semos desenvolver.

Nossas mulheres têm feito recuperação de se-
mentes crioulas de hortaliças em Santa Catarina. Existe 
ali um banco de sementes maravilhoso, com varieda-
des que já estavam extintas. Além disso,  há outras 
experiências, como a produção de hortos medicinais, 
e por aí vai. Isto é sabedoria popular: o cuidado com 
a terra, o cuidado com a água.

Eu, que sou agricultora, tenho isso muito forte 
dentro de mim, e tenho certeza de que o agricultor 
que está nesta mesa também tem isso. É muito bom 
para mim, enquanto agricultora – tenho uma chácara 
e produzo comida -, pegar um pé de alface, uma ca-
beça de cebola e saber que aquilo foi eu que produzi 
e que não contém veneno.

Acho que está na hora de discutirmos que mo-
delo de agricultura queremos para este País. E o Pro-
jeto PAIS traz isso, essa experiência bonita, e temos 
de multiplicá-la.

Está na hora de repensarmos o nosso modelo 
de produção e de apostarmos mais em experiências 
desse tipo.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço à Sra. Rosângela.

A seguir, passo a palavra ao Sr. Flávio Lara.
O SR. FLAVIO LARA – Boa tarde. Eu sou as-

sessor técnico da Secretaria de Governo do Pará. 
Estou aqui hoje em Brasília excepcionalmente para 
apresentar um projeto de agroextrativismo de oleagi-
nosas nativas.

Quero cumprimentar o Deputado proponente 
deste projeto, que vem muito a calhar. Vou inclusive in-
dagar dos senhores que estão à mesa, principalmente 
do pessoal do Ministério, do SEBRAE e do Banco do 
Brasil sobre a possibilidade de esses projetos chega-
rem ao Pará. Essas comunidades cujos projetos venho 
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trazendo são agroextrativistas, de povos tradicionais, e 
a possibilidade do desenvolvimento da sua segurança 
alimentar passa não só pela genialidade desse pro-
jeto, cuja tecnologia é tão simples, mas também pela 
diversificação da sua alimentação.

Perguntaria se os senhores já estão fazendo al-
gum estudo, por exemplo, de adaptação de alimentos 
típicos daquela região. Ao norte do Arquipélago de Ma-
rajó, em Anajás, um município bastante flagelado pela 
malária e bastante empobrecido, e na região Bragan-
tina, onde há comunidades quilombolas, essa cultura 
poderia ser assimilada muito rapidamente.

Também gostaria de, nesta oportunidade, fazer 
uma provocação. Por que em vez de ficarmos tão aca-
brunhados com os recursos limitados aos 10 milhões 
não pensamos, por exemplo, em atrelarmos a geração 
desses recursos, no futuro, à merenda escolar em cada 
município? Como foi mencionado, algumas escolas já 
estão desenvolvendo isso. Lá temos a chamada escola 
familiar rural. Ela poderia dar uma rápida alavancada 
nisso, desde que as prefeituras e as secretarias muni-
cipais de educação incorporassem essa prática.

Eu não vejo segurança alimentar sem segurança 
energética. Então, lá também teremos que pensar em 
alternativas. Essa alternativa que os senhores levaram 
às comunidades indígenas reporto como muito impor-
tante, mas muito custosa. Lá temos outras alternativas, 
inclusive na área hidrocinética – geração de energia 
por água corrente, fluvial -, que podem ser pensadas 
para esses projetos.

De qualquer modo, fiquei vivamente interessado. 
Vou levar para a minha Secretaria de Governo, que é 
uma secretaria de articulação, essa ideia. Fiquei mui-
to interessado nisso. Espero que esses experimentos 
possam chegar ao Pará.

Até perguntaria se já existe alguma solicitação 
concreta. Se não, já vou logo fazer, pelo menos nessa 
área de povos tradicionais agroextrativistas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Sr. Flávio Lara. 

Convido o Sr. Joe Valle, do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, que acaba de chegar, para fazer parte 
da Mesa. Era o palestrante que faltava.

Passo a palavra ao Sr. Almir Paraca, por 3 minu-
tos, com tolerância de 1 minuto.

O SR. ALMIR PARACA – Parabenizo o Depu-
tado Nazareno Fonteles pela iniciativa e cumprimen-
to a Mesa. Parabenizo o SEBRAE e, em particular, a 
Fundação Banco do Brasil por estarem priorizando a 
difusão das tecnologias sociais. 

Sabemos que não só a rede de tecnologias so-
ciais atua no Brasil, com a colaboração de diversas 

organizações. Também a Fundação Banco do Brasil 
e o SEBRAE vêm puxando a fila, levantando sempre 
a bandeira, provocando, e hoje, novamente, percebe-
mos isso.

As tecnologias sociais são, de fato, a solução 
para interiorizarmos o desenvolvimento. O Deputado 
falou há pouco sobre a necessidade da assistência 
técnica. Isso é uma realidade. As tecnologias sociais 
permitem a apropriação de conhecimento pelas comu-
nidades locais, e isso de alguma maneira as emancipa 
da necessidade de assistência técnica convencional, 
que também causa dependência. 

É preciso que as comunidades locais percebam 
que elas podem se apropriar desse conhecimento, do-
minar esse conhecimento e até difundi-lo entre outras 
comunidades.

Essa experiência tem se difundido a partir de João 
Pinheiro e alcançado diversos municípios da região 
noroeste de Minas. Agora estão chegando ao Vale do 
Urucuia também, associada a um programa do Minis-
tério do Desenvolvimento Social, o Compra Direta, e 
vem dando um resultado fantástico: além da melhoria 
da qualidade dos alimentos disponíveis para as famí-
lias, esse alimento saudável está chegando a várias 
outras organizações, inclusive para complemento da 
merenda escolar, em grande quantidade.

Esta política recente do Governo Lula de fazer 
com que parte substancial da merenda escolar seja 
adquirida dos agricultores familiares requer também 
soluções como as que o PAIS apresenta. Temos co-
nhecimento de que, infelizmente, a grande maioria dos 
assentamentos de reforma agrária de Minas Gerais 
produzem muito pouco ou quase nada. Precisamos 
viabilizar essa produção, precisamos garantir renda 
para o agricultor familiar, garantir alimento saudável e 
segurança alimentar. O PAIS está maduro o suficien-
temente para isso.

Sr. Deputado, acreditamos que os experimentos 
já foram feitos, difusão suficiente já foi feita. A experi-
ência do CONSAD contribui muito com isso, levando a 
muitos municípios em todo o território nacional a possi-
bilidade de acesso a essa tecnologia social. Acho que 
é hora de realmente transformá-la em política pública. 
Poderíamos citar muitas outras tecnologias sociais 
facilmente associáveis ao PAIS, que fariam um bem 
imenso às comunidades do interior do Brasil.

Portanto, acho que o momento é este. Vamos 
dar um jeito de ampliar os recursos orçamentários 
para esse fim.

Em Minas Gerais, trabalhamos para sensibilizar 
o Governo do Estado, a fim de que dê a sua contra-
partida e incorpore as tecnologias sociais à política de 
difusão tecnológica do Estado.
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Espero que esta nossa audiência pública contri-
bua para o aumento dos recursos federais, porque as 
instituições que puxaram essa discussão – Fundação 
Banco do Brasil e SEBRAE, em especial – estão fa-
zendo tudo o que podem.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Deputado Almir Paraca as pala-
vras. S.Exa. mencionou, de forma bem resumida, quais 
são os objetivos principais desta audiência. Um deles 
é exatamente sensibilizar os Deputados, porque mui-
tos não conhecem nem nos seus Estados e em suas 
regiões, para contribuírem com emendas individuais, 
a princípio, porque é sobre elas que têm autonomia 
maior. Queremos incentivá-los a ir nessa direção. Com 
certeza, tendo experiências espalhadas por todos os 
Estados, associadas a outras tecnologias sociais ou 
adaptadas pela criatividade do nosso povo, dos técni-
cos, vão nessa linha da sustentabilidade e da preser-
vação ambiental, na medida do possível, poderemos 
nos livrar dos “veneninhos” e ter uma alimentação 
mais saudável.

De fato, um dos motivos de escolhemos este mo-
mento para tratarmos do assunto foi, além da proximi-
dade da votação do Orçamento, a recente aprovação 
da Lei da Alimentação Escolar, como foi lembrado, que 
faz essa ponte com a agricultura familiar. Então, além 
do PAA da compra direta, temos a Lei da Alimentação 
Escolar, que pode propiciar a multiplicação dessa ex-
periência dentro e fora das escolas, em áreas maiores, 
com outros formatos, como alguns já fizeram.

Na região amazônica, a Governadora, com cer-
teza, poderá dar um grande impulso e contribuir para 
a adaptação do programa aos produtos de lá – será 
outra experiência para a Fundação Banco do Brasil 
e para o SEBRAE -, assim ocorre no Sul, em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul, somado a outras 
experiências que lá existem.

Realmente, nossos objetivos são esses.
Concedo a palavra, por 10 minutos, ao Sr. Joe 

Valle, representante do Ministério da Ciência e Tec-
nologia.

O SR. JOE CARLO VIANA VALLE – Boa tarde a 
todos. Meus amigos de Mesa, Sra. Newman, Deputado 
Nazareno Fonteles, que tem feito um grande trabalho 
nesta Comissão, nosso Prefeito, nosso produtor – ele é 
sempre muito bem-vindo -, Sr. Marco Aurélio, do MDS, 
meu grande amigo Jacques, pessoa incansável nesse 
trabalho do PAIS:

Hoje pela manhã, estive visitando um PAIS pró-
ximo a Brasília. Ele vem funcionando plenamente e é 
muito interessante. Na oportunidade, ouvi uma pes-
soa comentar: “Ah, mas tem alguns que estão sem 

funcionar”. Logicamente, toda tecnologia tem a sua 
mortalidade característica, por causa do perfil que está 
empreendendo. As empresas têm a sua mortalidade, 
tanto as microempresas que são montadas quanto as 
que continuam funcionando. Mas eu disse a essa pes-
soa o seguinte: essa é uma metodologia consolidada; 
é uma tecnologia social que está sendo replicada em 
todo o País com muito sucesso.

Nesse sentido, acho que vale a pena ressaltar que 
a metodologia está pronta. Seja cupuaçu lá no Norte, 
seja marmelada de cavalo lá no Nordeste, a metodo-
logia está consolidada. Pontualmente, a técnica será 
desenvolvida, porque este é um país continental com 
biomas diferentes, com características diferentes e 
inclusive com culturas diferentes. Basta trabalharmos 
com uma tecnologia ambientalmente correta, social-
mente justa, economicamente viável e culturalmente 
aceita. E é com isso que estamos trabalhando.

Mas eu gostaria de tocar num assunto importan-
te. Estamos vivenciando uma experiência agora: des-
tinar recursos dos fundos setoriais para uma parceria 
tripartite com o SEBRAE, a Fundação Banco do Bra-
sil e a  FINEP, à qual o recurso é repassado. Estamos 
conseguindo fazer isso.

Das fontes que poderíamos ter, Deputado, re-
almente, as emendas individuais são extremamente 
importantes. Essa tecnologia é extremamente barata. 
Então, conseguiremos replicá-la em grande escala 
muito e com pouco recurso, o que é importante.

Portanto, gostaria de pedir ao Deputado que in-
formasse aos Deputados em geral que as emendas 
individuais podem ser alocadas no Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia. Nós temos duas ações específicas 
que podem receber esses recursos, que podem ser 
executados nessa parceria com a Fundação Banco 
do Brasil e o SEBRAE.

Há também as emendas de comissão. Pode-
remos reservar recursos na Comissão de Ciência e 
Tecnologia para a ação “Desenvolvimento Tecnológi-
co e Extensão”, em escala muito grande. Com poucos 
recursos, conseguimos executar essa tecnologia em 
muitos locais. Acreditamos que ela esteja pronta para 
ser replicada.

Finalmente, podemos buscar recursos próprios. 
Vamos trabalhar com bastante intensidade para ter isso 
agora em 2010, para que consigamos colocar recursos 
em uma escala grande, porque, quanto maior a escala, 
mais se aperfeiçoa a tecnologia no Brasil.

Então, em cada local teremos soluções diferen-
ciadas. E é importante que se consiga fazer um agru-
pamento quantitativo. Se eu tenho um assentamento, 
que eu não coloque nele só um, mas 10 produtos ou 
mais, para que as sobras viabilizem a comercialização 
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coletiva. Porque, se eu tenho 5 dúzias de ovos para 
levar a 15 quilômetros de distância, isto inviabiliza a 
comercialização. Mas se eu tiver 10 unidades, cada 
uma com sobra de 5 dúzias de ovos, já se viabiliza a 
minha comercialização a 15 quilômetros de distancia 
de forma coletiva. Acredito nesse esforço para que 
possamos colocar em escala.

E que possamos colocar não só unidades de-
monstrativas, mas ter recursos para colocar sempre 
grupos de no mínimo 10 nos processos, para susten-
tabilidade da comercialização em um prazo maior.

Acho que as fontes de recursos estão aí: as 
emendas individuais, as emendas de comissão e os 
próprios orçamentos – no caso, o orçamento do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, que está trabalhando 
como parceiro nesse processo, buscando recursos para 
podermos replicar e aumentar a escala.

Como temos colocado, a parte de comerciali-
zação é extremamente importante. Já se consegue, 
além da segurança alimentar no processo, comercia-
lizar o excedente. O link com a alimentação escolar, 
com o PAA, é completo. Agora é preciso agrupar as 
quantidades.

Se algum Deputado tiver interesse, nós temos 
espaço para as emendas individuais. Há duas ações 
nossas que se encaixam perfeitamente. Temos inclusive 
a emenda pronta, com justificativa. Se algum Deputado 
quiser, a gente pode enviar – aliás, Deputado Nazare-
no Fonteles, vou enviá-la a V.Exa., via e-mail, para que 
apresente aos outros. A emenda está pronta, inclusive 
com sugestões de valor. Faremos esse trabalho junto 
à Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE.

Basicamente, nossa ideia é replicar em escala 
essa tecnologia. Ela está consolidada e funciona per-
feitamente em todas as regiões do Brasil, respeitadas 
as particularidades de cada bioma. Que cada vez mais 
isso seja experimentado pela população.

Acho que podemos nos preparar para dar o próxi-
mo no PAIS. Em que a pesquisa pode ajudar? Fez-se a 
primeira unidade. E agora, qual é o próximo passo?

Eu queria fazer uma sugestão, Deputado, é que 
agrotóxicos é uma questão de saúde pública. Precisa 
ser tratado como questão de saúde pública. Não po-
demos mais ficar nessa luta dos produtores orgânicos 
e tal; essa é uma questão de saúde pública, impacta 
a saúde pública com números extremamente fortes e 
precisa ser tratado como tal.

Um dia desses, tive a oportunidade de falar com 
o senhor que só 25% dos jovens brasileiros consomem 
frutas, legumes e verduras – portanto, 75% não con-
somem. Este programa pode mudar essa realidade. E 
desses 25% que consomem, 50% consomem errado, 
com resíduos de agrotóxicos.

Esta semana, vi em revistas de grande circula-
ção debates sobre alguns problemas ligados à segu-
rança alimentar. E vi uma propaganda de maçã, que é 
importantíssima na cadeia produtiva, no agronegócio. 
A propaganda era muito tranqüila: “Consuma a maçã 
perfeita, use esses 7 produtos”. Dizia o seguinte: para 
se ter aquela maçã que o consumidor comprava no 
supermercado eram usados 7 produtos químicos dife-
rentes, que levavam a ter aquela maçã maravilhosa.

Então, isso é questão não só de segurança ali-
mentar, mas também de saúde pública, e temos de 
fazer uma intervenção. Quando percebemos que exis-
tem alternativas, temos de investir nessas alternativas. 
Então, nós estamos ligados a essa questão do mundo 
orgânico e às alternativas que há nesse processo que 
o Governo está encaminhando, desde a compra à ali-
mentação escolar, ao PAA. Enfim, há todo um encade-
amento de políticas que nos levam às soluções.

Muito obrigado, Deputado. Era isso o que tinha 
a colocar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Sr. Joe Valle a exposição. S.Sa. 
assume aqui compromissos e aponta caminhos aqui.

Com certeza, o Deputado Eduardo Valverde vai 
apresentar uma emenda substancial para Rondônia. 
E aproveitando a sua presença, passo a palavra a 
S.Exa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, quero cumprimentar todos os membros da 
Mesa e informar que em Rondônia já estão em execu-
ção mais de 300 PAIS, graças à atuação da Fundação 
Banco do Brasil que, maneira muito exitosa, tem feito 
parceria com associações, sindicatos de trabalhadores 
rurais, com a própria EMATER e com o SEBRAE, que 
presta assistência na parte de logística. O resultado 
tem sido muito bom. Agora temos que superar algu-
mas debilidades do processo. Uma delas é a certifi-
cação. Obviamente, o produto oriundo da agroecolo-
gia é muito melhor do que aquele que é composto de 
produtos químicos que ao longo do tempo vão afetar 
a saúde. O consumidor tem que saber disso por meio 
da certificação.

Essa rede ainda é carente de certificação. Com 
isso, a agregação de valor imaterial – produto saudá-
vel – acaba não tendo o resultado esperado. Muitos 
produtores estão vendendo aquele produto com cus-
to de produção e sem incorporar esse lado imaterial, 
que é o mais importante, que vai agregar valor, que 
vai dar um plus a mais, que vai dar renda adicional 
ao produto.

Obviamente, esse ainda é um programa embrioná-
rio e não generalizado. Ele está no começo. Certamen-
te não vamos esperar que haja todo um procedimento 
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estabelecido. Mas como se espera expandir o programa 
– essa é a razão desta audiência pública -, creio que 
o Parlamento pode fazer a sua parte, seja por meio 
de emenda de comissão, seja por meio de emendas 
individuais e de bancada, ou mesmo inserindo recur-
sos no próprio programa do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário para a área de assentamento. Afinal, os 
assentamentos, principalmente na região amazônica, 
reproduzem o modelo tradicional da agricultura, que 
é a pecuarização, e não a monocultura.

Estão levando para a Amazônia esse modelo 
destrutivo e ambientalmente insustentável. Ao ofere-
cermos ao pequeno agricultor um modelo alternativo 
diversificado, certamente será mais interessante para 
ele. Ao mesmo tempo, será ambientalmente mais fa-
vorável, principalmente se o produtor tiver que cumprir 
toda a legislação ambiental. Ele já estaria inserido na 
legislação ambiental.

Então, a minha preocupação: quando da expansão 
do programa, em algum momento, em algum contexto 
dessa rede, tanto o Ministério da Ciência e Tecnologia, 
como o MDA, a Fundação Banco do Brasil, o SEBRAE 
e as associações de produtores terão de começar a 
trabalhar numa marca e num processo de certificação 
para que o produto seja realmente reconhecido, e o 
consumidor, ao saber que aquele produto tem base 
agroecológica, venha a pagar por ele o preço que 
merece. E ele pode se tornar um produto de consumo 
extensivo; não que seja uma exceção, mas que tenha 
a preferência do consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Deputado Eduardo Valverde.

Como o Sr. Joe Valle pediu para comentar di-
retamente a fala, vou alterar um pouco o processo e 
permitir que S.Sa. faça seus comentários.

O SR. JOE CARLO VIANA VALLE – Deputado, 
aqui em Brasília, criou-se o Sindicato dos Produtores 
Orgânicos. E o SEBRAE, por meio de convênio – que 
agora passa a ser uma política do SEBRAE no Brasil -, 
subsidia a certificação em 70%. De forma organizada, 
os produtores, por meio de uma certificadora qualquer 
escolhida por eles, vêm para cá e fazem a certificação 
coletiva. Um outro formato é a certificação participativa, 
prevista em lei. Acho que ambas são fundamentais.

Há outra coisa. Temos agora o grande progra-
ma “Minha Casa, Minha Vida”. Por que não criamos 
o programa “Meu Hectare Sustentável, Minha Vida”? 
Na realidade, se estamos trabalhando para ter habita-
ção na cidade, estamos favorecendo a concentração 
na cidade. Se a pessoa mora bem, se tem todas as 
condições para viver na cidade, por que ela irá para o 
campo, se lá não tem condição nenhuma?

Precisamos, em contraponto, ter um programa 
que viabilize a qualidade de vida e a convivência na 
área rural. Acho que os Deputados podem pensar em 
disponibilizar recursos para isso, Deputado Nazareno 
Fonteles. E aqui há um embrião.

Afora isso, a Fundação Banco do Brasil tem tra-
balhado a questão do esgotamento sanitário, a fossa 
ecológica. Portanto, podemos trabalhar a habitação 
com sistemas alternativos, com tecnologia social já 
dominada e barata, com criação de animal. Temos 
condições de, por meio de um grande programa, com 
a utilização de tecnologias completamente dominadas, 
trabalhar esse processo de manutenção do homem no 
campo. Isso é uma realidade. Podemos ter um grande 
programa de vida saudável, boa e feliz na área rural. 
Estamos prontos para isso. Dependemos apenas do 
trabalho dos Deputados nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço a V.Sa. a participação.

Passo a palavra à próxima inscrita, Sra. Michele 
Lopes. Depois falará a Sra. Najla Veloso e, em segui-
da, a Sra. Lúcia Araújo.

A SRA. MICHELE LOPES – Boa tarde a todos. 
Meus agradecimentos a todos por essas reflexões 
extremamente interessantes. Estamos falando sobre 
dar escala ao PAIS, expandir o sistema, transformá-lo 
em política pública.

Nós, da Rede de Tecnologia Social – lembramos 
que nessa mesa estão instituições mantenedoras da 
Rede de Tecnologia Social -, queremos trazer para cá a 
seguinte reflexão: De 26 a 28 de maio do próximo ano 
acontecerá a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação – o Secretário Joe Valle sabe -, e é 
estratégico que levemos para a conferência a discussão 
sobre o Sistema PAIS, sobre essa tecnologia social e 
tantas outras tecnologias sociais. E não somente para 
a conferência nacional, mas para todo esse processo 
de mobilização, que começa agora.

A Rede de Tecnologia Social se coloca à dispo-
sição para pensar a tecnologia social dentro da Con-
ferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
para a qual, desde já, convida todos os presentes.

Esta é a pergunta que faço à Mesa: como po-
deremos levar para a conferência esse debate, essas 
reflexões?

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço à Sra. Michele.

Passo a palavra à Sra. Najla Veloso.
A SRA. NAJLA VELOSO – Boa tarde a todos. 

Cumprimento a Mesa, em particular o Deputado Na-
zareno Fonteles, a quem agradeço o convite.
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Eu sou professora há 27 anos e tenho dedicado 
a minha história de educação ao debate e à inter-re-
lação entre educação e segurança alimentar. E tenho 
tido o privilégio de acompanhar 3 projetos relativos a 
hortas. Hortas mesmo, e não produção agroecológi-
ca; hortas pequenas, feitas por crianças, professores, 
comunidades e famílias nos seus quintais e nos es-
paços da escola.

Na verdade, com esse projeto, mais do que co-
lher alfaces, almeja-se a formação de pessoas. E for-
mação de pessoas, no nosso entendimento, é o que 
precisa acontecer para que qualquer tecnologia seja 
bem-sucedida e sustentável.

Formar pessoas, na linguagem do educador, é 
permitir que cada uma delas trabalhe todas as suas 
dimensões e se transforme em alguém melhor nessa 
sua lida, nesse seu contato, nessa sua inserção social. 
Para isso, temos aprendido com estes 3 projetos: o 
projeto Educando com a Horta Escolar, do FNDE e da 
FAO; o projeto A Horta Escolar como Tecnologia Social, 
do MCT/Secis, que envolve a formação e qualificação 
de famílias; e o projeto de horta realizado em parceria 
com a FAO/Chile para desenvolvimento da América 
Latina e Caribe, para fortalecimento da alimentação 
escolar por meio de hortas.

Acompanhando esses 3 projetos, tenho desco-
berto que a escola é um espaço fundamentalmente 
importante para a formação de pessoas e para ga-
rantir a sustentabilidade de políticas públicas de inte-
resse social. Em que aspecto? Primeiro porque pre-
cisamos, além de pensar no presente, imaginar que 
temos pessoas que vão passar, se não alterarmos a 
cultura alimentar, a cultura nutricional, a cultura no 
trato com a terra, na organização de ser humano, no 
contato com esse modo de produção. Podemos per-
mitir que políticas como essas tenham vida enquanto 
as estivermos fomentando com recursos, enquanto os 
nossos consultores e estiverem lá, enquanto estiver-
mos ali tutorando.

Trabalhamos, então, com uma perspectiva de sus-
tentabilidade, de formação de pessoas por intermédio 
da escola. Dessa forma, temos condições inclusive de 
mudar muitas questões que dizem respeito à alimen-
tação, ao consumo consciente de alimentos. 

Normalmente, nas escolas, os professores nos 
perguntam quando é que vamos ter horta, quando é 
que vamos plantar alface. Temos dito que primeiro 
precisamos plantar isso na cabeça e no coração das 
pessoas, para depois fazer com que elas partam para 
a ação, ou seja, produzir esse alimento. E isso signi-
fica investimento no movimento curricular da escola, 
de maneira a envolver os professores nesse debate, 
qualificando-os para que possam repensar qual o 

seu papel, a sua função social, diante da situação do 
País, no que se refere à crise alimentar, ambiental e 
econômica; às doenças cardiológicas; à desnutrição; 
à obesidade; enfim, a ene questões que envolvem a 
sociedade.

À medida que discutimos com esse professor 
sobre qual é a sua função social e que perspectiva 
de currículo ele tem – se é a favor do currículo tradi-
cional, em que todas as matérias listadas devem ser 
transmitidas, se acredita que o trabalho da escola é 
fazer um currículo que atenda às demandas sociais 
contemporâneas e relacioná-las com a vida nas co-
munidades -, entendemos que a sustentabilidade de 
qualquer política passa pela formação das pessoas 
que a desenvolverão no presente ou no futuro.

Essa era uma das questões que gostaria de re-
gistrar. Além disso, quero chamar atenção para as 4 
dimensões que a escola pode fomentar no indivíduo 
por meio de políticas como essas. Vejam que produzir 
alimentos, além de trazer benefício imediato para a co-
munidade, permite a formação de sujeitos muito mais 
comprometidos e conscientes do ponto de vista ambien-
tal, alimentar e social. Para tanto, a escola pode dar a 
sua contribuição. Penso que qualquer ação que venha 
a ser desenvolvida na comunidade pode ter o respaldo 
de educadores comprometidos com esse fim.

Há outra questão. Com relação à educação de 
jovens e adultos, podemos articular políticas. Não de-
vemos imaginar que elas possam ser desenvolvidas 
por conta dos seus próprios fins e metas.

Para concluir, em nome da FAO e do FNDE, trago 
apoio incondicional sobretudo a esse tipo de iniciati-
va, que, com certeza, vai fomentar a transformação 
de que precisamos, fazendo com que a comunidade 
se envolva no processo e seja consciente da sua atu-
al realidade.

Do ponto de vista da alimentação escolar, que 
possa contribuir e fazer diferença no alimento que seus 
filhos comem na escola. E mais ainda, que consigamos 
integrar as políticas, fazer com que as coisas que es-
tão acontecendo sejam canalizadas para o mesmo fim, 
coincidindo em algum momento. Que elas se juntem, 
que busquem os esforços necessários conjuntos, por-
que, afinal, a nossa meta, o nosso desejo é o mesmo, 
é que os cidadãos tenham vida melhor, mais qualifi-
cada, com mais qualidade, com mais dignidade, para 
usufruírem de todo o seu exercício de cidadania.

Quando valorizamos aqueles cidadãos plantado-
res que estão lá na sua terra, no seu espaço, no seu 
locus, estamos permitindo às gerações que estão na 
escola que construam uma outra referência de ser e de 
estar no mundo. É por isso que eu convoco a todos a 
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pensar que a escola não pode ficar de fora de nenhum 
tipo de política que qualifica a comunidade.

Era esse o lembrete. 
Parabenizo o Deputado pela iniciativa. Estamos 

à disposição para discutir, aprender e contribuir no 
que for possível.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradecemos à Profª. Najla Veloso, que faz 
um belíssimo trabalho junto às escolas.

A seguir, passo a palavra à Lúcia Araújo.
A SRA. LÚCIA ARAÚJO – Boa noite. Sou Lú-

cia Araújo, do Governo do Estado do Piauí. Estamos 
à frente da coordenação de um programa de con-
vivência com o Semi-Árido. Nesse sentido, a nossa 
curiosidade é na relação desse projeto com a região 
semi-árida. Como estamos lidando com a perspectiva 
de trabalho nas escolas, gostaríamos de conferir, de-
bater e questionar.

Cumprimento o Dr. Jacques e todos os parcei-
ros e parceiras que têm olhado essa experiência na 
região semi-árida.

Mesmo falando em uso da técnica de gotejamen-
to, sabemos do desafio que é a sustentabilidade de 
um projeto como esse. Nesse sentido, gostaríamos de 
compreender melhor os desafios para dar sustentabi-
lidade ao projeto e à sua continuidade. 

Ao mesmo tempo, gostaria de cumprimentar o 
Prefeito e todos os demais gestores aqui presentes. 
Pergunto a ele como se tem dado a relação da escola 
em face da experiência desenvolvida no seu municí-
pio. Como é a relação de adesão, de envolvimento, de 
comprometimento na gestão do projeto? 

Enfim, são duas questões que me interessam, 
porque temos a perspectiva de desenvolvimento de 
um trabalho no Piauí.

Cumprimento o Deputado Nazareno Fonteles, a 
quem parabenizo pela iniciativa.

Estamos à disposição para apoiar, desenvolver 
e fortalecer essa iniciativa no Piauí. Aliás, já está si-
nalizada a possibilidade de uma emenda parlamentar. 
Fazemos um parênteses aqui para dizer que é bom 
que se faça uma superemenda parlamentar, Deputa-
do, porque se trata de um projeto que, de fato, está 
aprovado. É uma tecnologia aprovada, cujo bons re-
sultados conhecemos. 

Devemos pagar nossa dívida para com a região 
semi-árida, que tem realmente passado por um situ-
ação de muita insegurança alimentar. E faremos isso 
na medida em que apostarmos num projeto e numa 
tecnologia que possam recuperar essa dívida históri-
ca, oferecer viabilidade, caráter urgente, permanente 
e sustentável para essas famílias.

Estamos à disposição para fazer esse trabalho.
Enfim, parabenizo o Moisés pela sua participação. 

Sua presença forte e firme na sua comunidade de fato 
dá sustentabilidade ao projeto. Vemos que o projeto é 
sério e importante quando a família, os trabalhadores 
e as trabalhadoras são protagonistas de fato.

Enfim, cumprimento o SEBRAE, na pessoa da 
Newman Costa. Cumprimento e parabenizo também as 
mulheres aqui presentes e todos os parceiros e parcei-
ras, esperando realmente que continuemos avançando, 
dando uma escala maior a esse projeto.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço à Sra. Lúcia Araújo a participação.

Nós retornamos à Mesa, para a rodada final. 
Com a palavra a Sra. Newman Maria da Costa, 

representante do SEBRAE.
A SRA. NEWMAN MARIA DA COSTA – Sr. Pre-

sidente, primeiramente, quero dizer que a maioria das 
perguntas ou das recomendações foi pensada pelos 
parceiros quando nós começamos a desenvolver essa 
tecnologia em 2003. Tivemos grandes avanços. Hoje 
– é pena que o Joe Valle já saiu -, temos uma tecno-
logia consolidada.

Responderei a pergunta sobre certificação. Quan-
do nós estamos trabalhando com um produto orgânico, 
orientamos o produtor no sentido de não utilizar ne-
nhum tipo de agrotóxico. O SEBRAE, envolvido direta-
mente com todas essas famílias, busca parcerias para 
dar assistência técnica a essas pessoas, a fim de que 
continuem produzindo alimento saudável.

Quero registrar – infelizmente o nosso Deputa-
do do Estado de Rondônia não está presente – que 
a certificação já está sendo pensada. Como disse o 
próprio Joe, o SEBRAE apoia em até 70% o custeio 
desse valor. E o selo, como ele falou, já existe. O MAPA 
aprovou um selo único para os produtos orgânicos. 
Portanto, já existe um selo, que passa a vigorar a partir 
de janeiro de 2010. Hoje, todos os produtos que estão 
nos supermercados precisam ter esse selo único de 
orgânico. O SEBRAE, pensando nisso, já está envol-
vendo todos os seus projetos na certificação. Hoje, 
todo projeto trabalhado dentro do sistema SEBRAE, 
de norte a sul, já tem foco na certificação, para que 
o produto dos supermercados tenha o selo único de 
orgânico, informando a sua procedência. 

Outra coisa que eu quero dizer – não está pre-
sente o assessor técnico do Estado do Pará – é que já 
existem unidades implantadas no Estado do Pará, em 
parceria com o Instituto Camargo Corrêa, na obra de 
Tucuruí. Nós temos 60 unidades que beneficiam aquela 
comunidade. Nós já temos 30 unidades com bastante 
envolvimento das comunidades. E, no dia 9 agora, nós 
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teremos uma reunião com a Fundação Banco do Bra-
sil, com o Banco do Brasil, com o SEBRAE estadual 
e com um representante da Secretaria da Agricultura 
para discutir a questão da reaplicação no Estado do 
Pará. Para o nosso amigo que não está presente, fica 
registrado aqui que já existe essa iniciativa.

A outra questão diz respeito à assistência téc-
nica. Esse é um dos grandes gargalos desse projeto. 
Aproveito para reforçar a necessidade de emendas 
parlamentares que propiciem recursos para que essas 
famílias tenham assistência técnica, porque os órgãos 
que hoje fazem esse tipo de trabalho não dispõem de 
recursos suficientes para atender à demanda que te-
mos hoje. E, diga-se de passagem, é uma demanda 
bastante grande. Se tivermos recursos, garanto aos 
senhores que as famílias não só vão produzir mais, em 
maior escala – como aqui disse o Joe Valle, a questão 
da comercialização é importante -, como vão estar bem 
orientadas, para que o projeto não acabe ali, para que 
haja continuidade do que nós nos propomos a fazer. 
Ou seja, que ele se torne uma pequena propriedade 
sustentável, integrando tudo que ela tem dentro da 
propriedade, não só a unidade do PAIS.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço a participação à Sra. Newman Maria 
da Costa, representante do SEBRE.

Com a palavra o Prefeito Sérgio Vaz, para suas 
considerações finais.

O SR. SÉRGIO VAZ SOARES – Cumprimento 
a Sra. Lúcia Araújo pela pergunta sobre adesão da 
escola. 

O nobre Deputado fez uma comparação entre o 
Município de João Pinheiro, o maior de Minas Gerais, 
com 10.770 quilômetros quadrados, e o seu Município, 
que tem 40 quilômetros quadrados. Temos uma situa-
ção diferente, por se tratar de uma escola multisseriada 
onde fizemos a implantação dessa unidade do PAIS. 

Existe uma facilidade enorme quando se contra-
ta um profissional. Neste caso, a parceria foi feita com 
a ONG Alfa, o Banco do Brasil e o SEBRAE. Existe 
também um trabalho feito pela nutricionista da própria 
escola municipal, e esse trabalho é divulgado pela im-
portância que tem e pelo envolvimento das crianças. 

A Lúcia falou sobre a grande incidência de câncer 
decorrente do veneno na nossa alimentação. A pre-
paração de alimentos para as crianças dessa escola 
provocou motivação e interesse também de cuidar 
bem desse PAIS, levando à adesão pela necessidade 
de ter um alimento saudável. Houve apoio também de 
professores e de todos os diretores, o que mobilizou as 
outras demais 22 escolas do nosso Município. 

Essa iniciativa ainda não chegou até as escolas 
estaduais, está somente no Município. Houve uma ade-
são de 100% de todos os alunos, chegando ao ponto 
de pedirem que toda a nossa alimentação fosse feita 
com os produtos da agricultura familiar, do PAIS. 

Então, pode ter a certeza absoluta de que, na sua 
comunidade, as crianças terão a mesma receptividade 
que houve na nossa escola, no assentamento Fruta 
Dantas, onde implantamos esse sistema, e também 
levando para toda a rede municipal, para cumprir a Lei 
n.º 11.949, para também atender a toda a rede. 

Então, existe hoje, sim, um conhecimento, que foi 
passado a todos esses alunos, sobre a necessidade e 
a importância da alimentação saudável em suas vidas. 
Por isso teve uma adesão significativa. 

É uma alegria vê-los cuidando com carinho des-
se programa. A adesão deles é de muita satisfação 
para nós.

Para finalizar, quero agradecer a todos e dizer que 
o Município de João Pinheiro sente-se orgulhoso de 
ser beneficiado por essas 15 unidades do PAIS. Tenho 
certeza, Newman, de que você, com sua sabedoria, vai 
implantar muitos outros, porque temos uma demanda 
enorme. Sabemos, como diz o Deputado Almir Paraca, 
que muitos dos assentados do nosso Município – são 
12 assentamentos, com cerca de 1.200 assentados – 
precisam de ter êxito no seu assentamento para que 
possam sobreviver.

Um grande abraço em todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-

teles) – Agradeço ao Prefeito Sérgio Vaz.
Para suas considerações finais, passo a palavra 

ao Moisés.
O SR. MOISÉS FERREIRA DE MORAES – Eu 

quero só agradecer a parceria que temos do Banco do 
Brasil, do SEBRAE, de todos. Que as ideias que surgi-
ram aqui possam também ser levadas para o município, 
para a minha comunidade. E peço a todos os Depu-
tados e à Câmara que não deixem essa ideia acabar, 
porque é muito importante para o nosso futuro.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-

teles) – Agradeço ao Sr. Moisés, agricultor do Municí-
pio de João Pinheiro, que veio como seu Prefeito para 
testemunhar os benefícios do sistema PAIS.

Passo a palavra agora a Jacques Pena, para fazer 
suas considerações e responder as perguntas.

O SR. JACQUES DE OLIVEIRA PENA – Queria 
mais uma vez agradecer à Câmara, ao Deputado Naza-
reno Fonteles e à Comissão a realização da audiência 
e o convite à Fundação Banco do Brasil.

Antes de comentar algumas das falas, queria mais 
uma vez mencionar o esforço que foi feito para que 
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essa tecnologia estivesse disponível, sistematizada, 
organizada de modo que se possa implementá-la em 
um número muito maior do que 5, 6 ou 7 mil unidades 
já implantadas ou em implantação.

Esse é um custo unitário estimado de uma uni-
dade do PAIS. Há infraestrutura, que é a caixa d’água, 
as fitas gotejadoras e o material físico utilizado para 
implantação. Abaixo temos a assistência técnica e te-
mos também a capacitação.

Aqui eu queria falar da assistência técnica. Um 
dos sucessos desse projeto é que não dependemos 
de assistência técnica extraprojeto. A assistência téc-
nica é feita por pessoas contratadas, dentro do custo 
do projeto, para acompanhar a implantação da unida-
de e por um período de 12 meses, que agora estamos 
ampliando para 24 meses. Essas pessoas visitam o 
produtor para orientá-lo, para compartilhar com ele 
experiências e conhecimentos. A partir da sua expe-
riência e do seu conhecimento, o produtor faz aquilo 
que mais lhe agrada e interessa do ponto de vista da 
produção.

Algumas perguntas foram feitas. O Joe já falou um 
pouco sobre isso. Não importa, pode ser na Caatinga, 
no Cerrado, na Amazônia, no Pampa ou no Pantanal. 
Não importa. A partir do conhecimento técnico e de 
um conhecimento popular, da vontade e daquilo que 
é mais adequado às condições daquele bioma é que 
vai se produzir. Então, tem gente que produz funda-
mentalmente flores e está vendendo. Na Paraíba, há 
uma pessoa que vive principalmente de produzir flores. 
Foi sua opção. Pode-se produzir hortaliças, etc, e criar 
galinhas ali no meio.

O vídeo que nós vimos no início é sobre cartilhas 
específicas de prática de agroecologia, associativismo e 
cooperativismo solidário, gestão do sistema produtivo e 
empreendedorismo solidário e comercialização. Então, 
tudo isso é o conteúdo de conhecimento sistematiza-
do para fazer uma horta. Eu costumo dizer “para fazer 
uma horta” exatamente para provocar, para dizer que 
isso não é uma horta. Esse é um sistema de produção 
agroecológico com um conjunto de conhecimentos. Se 
for trabalhado no ambiente escolar, teremos que discutir 
uma série de outras coisas, porque isso principalmente 
foi produzido para ser uma experiência de produção na 
agricultura familiar, com produção unifamiliar. 

Em Minas Gerais, há uma experiência que não é 
exclusivamente unifamiliar. Temos uma experiência com 
o Instituto Camargo Corrêa em escolas das cidades de 
Campina Grande, que nos tem dado uma boa dor de 
cabeça, porque a metodologia para trabalhar com os 
professores e com alunos precisa ser adaptada. Vai-
se ensinar não só a plantar e a colher hortaliças, mas 
compostagem, racionamento de água, cobertura ve-

getal para diminuir a área que tem que capinar e para 
diminuir a incidência dos raios solares que vão fazer 
se gastar mais água. Então, vai-se ensinar uma série 
de outras coisas. Talvez pudesse haver uma parceria 
com quem está acostumado a trabalhar com horta em 
escola. Podíamos trabalhar com essa experiência de 
escolas lá no Município de Campina Grande.

Com certeza, o desafio da certificação é um, mas 
o desafio da comercialização é outro. Só que, a partir 
deste momento, com a nova legislação que impõe a 
compra para a merenda escolar, esse é um problema 
que não existe mais. O problema é organizar isso, por-
que a demanda está posta. Eu ousaria dizer que 90% 
dos municípios brasileiros não têm produção própria 
para vender os 30%. Então, nós temos que produzir e 
organizar a produção. Também temos de organizar o 
processo da compra. 

Existem algumas experiências extremamente 
exitosas. No Município de João Pinheiro há a do Alfa e 
a da Rede Terra, instituições que estão representadas 
nesta plenária. Então, temos muito boas experiências 
que podem servir a essa questão.

O vídeo e este material estão disponíveis a quem 
quiser acessá-los através da Internet, no site da Fun-
dação Banco do Brasil. Todo esse material foi feito com 
o intuito de ser disponibilizado sem controle e sem 
custo algum, para que possamos alcançar o objetivo 
de reaplicar em escala. 

A Fundação Banco do Brasil tem uma publica-
ção, que trouxemos aqui, sobre tecnologias sociais. 
Os exemplares não devem ser suficientes para todo 
mundo. Mas, para os que tiverem interessem, trouxe-
mos 30 exemplares de uma publicação sobre tecno-
logia social.

Algumas últimas questões, Deputado Nazareno. 
Aqui foi feita uma referência a 10 milhões de reais. Esse 
valor corresponde a um convênio entre o MDS e o SE-
BRAE. Pela quantidade de unidades em todo o inves-
timento do Ministério da Integração, do MCT, do MDS, 
do SEBRAE, da Fundação Banco do Brasil, da CODE-
VASF, da PETROBRAS, do Instituto Camargo Corrêa, 
estimo que hoje já investimos mais de 50 milhões de 
reais nesta tecnologia – entre 6 a 7 mil unidades.

Se abrirmos um edital nacional para saber quem 
quer o PAIS, com certeza 100 milhões de reais serão 
pouco. Hoje, em quase todos os assentamentos – e 
isso ocorre em mais de 100 assentamentos da refor-
ma agrária, em 18 a 19 Estados brasileiros -, temos 
uma rede pronta para ser ampliada, mas objetivamente 
precisamos de mais recursos.

O PAIS no Semi-Árido é a última questão. O 
PAIS, na sua primeira iniciativa, em 2005, privilegiou 
sobremaneira o Semi-Árido, a partir de municípios de 
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Minas Gerais ao Piauí. Portanto, o maior número de 
PAIS hoje está no Semi-Árido. O que precisamos é dar 
alguns passos articulando algumas iniciativas, como 
a do P1+2. A iniciativa do P1+2 de reserva de água 
para a produção, na minha opinião casa de maneira 
exemplar com o PAIS. Então, o sistema de cisterna cal-
çadão e o sistema de coleta de chuva na pedra para 
fazer reservatórios casam muito bem com quem quer 
produzir utilizando o sistema de gotejamento.

Era isso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço as palavras ao Jacques Pena, que 
mostra a força que o Banco do Brasil tem dado às tec-
nologias sociais, de modo especial esta aqui. 

Aproveito para dizer, antes que termine esque-
cendo, que uma vez eu estava preocupado em como 
incluir no Orçamento da União um ação específica 
para o PAIS. Fomos lá fazer uma visita, discutir com o 
pessoal da Fundação. Depois, estive com o Crispim, 
do MDS, e entramos em contato com o Joe Valle. Hoje, 
vem o próprio Joe Valle dizer que já existem ações que 
podem ser utilizadas, 3 no MDS. 

Quer dizer, faltavam e ainda faltam, embora esta 
audiência esteja nos ajudando, informações sobre os 
mecanismos de emendas para os Deputados. O Depu-
tado vota o Orçamento, mas o Orçamento é uma coisa 
de louco. Cada um domina uma parte dele, conforme 
suas razões. Então, falta isso aí. 

Durante a conferência, na semana passava, al-
guém sugeriu fazermos uma reunião, uma espécie de 
café da manhã oferecido aos Deputados – esse seria 
um caminho para garantir a presença de maior número 
de Deputados -, a fim de expor programas como esse. 
Eu estava pensando que talvez pudéssemos agregar 
mais pessoas, como representantes do MCT, do MDS 
e talvez do MDA. Alguém poderia correlacionar isso 
e dizer: “Olha, Deputado, está no ponto. A emenda 
pode ser isto e isto, nessa área da segurança alimen-
tar como um todo, mas dando ênfase a alguns desses 
programas, como esse que tem visibilidade, que tem 
disponibilidade da tecnologia especial”.

Algo que talvez possamos fazer é receber a Fun-
dação para apresentar um breve relato em um café da 
manhã, pois seria um momento mais curto, uma hora, 
uma hora e pouco. Em seguida, todo mundo poderá ir 
às Comissões ou a outros afazeres. É uma coisa de que 
eu não queria me esquecer. Nós deveremos articular 
isso ainda este mês, porque o dia “D” das emendas 
está chegando aí, no final do mês, e podemos desviar 
uma parte para esse sentido.

Passo a palavra ao Marco Aurélio, para ele fazer 
suas considerações e responder algumas questões.

O SR. MARCO AURÉLIO LOUREIRO – Que-
ro registrar que eu achei, de fato e verdadeiramente, 
muito proveitosa esta audiência. Eu acho que todas 
as intervenções contribuíram muito no entendimento 
do programa. 

Deputado Nazareno Fonteles, essa sua interven-
ção de agora apresenta um potencial muito grande. Eu 
mesmo tive, há 2 anos, uma experiência nesta Casa, em 
uma reunião específica com Parlamentares do Estado 
de São Paulo, multipartidária, com representantes de 
todos os partidos de São Paulo, ocasião em que eles 
encaminharam 7 milhões de reais para projetos não 
do PAIS, mas de segurança alimentar. Então, eu acho 
que é uma iniciativa que tem um potencial de desdo-
bramento muito grande. 

Desde já, que colocar o Ministério do Desenvol-
vimento, especificamente a Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar, à disposição para, junto com os 
outros parceiros aqui, colaborar na articulação de uma 
iniciativa como essa, de um café da manhã, na ajuda da 
preparação de materiais, do filme do Banco do Brasil; 
enfim, dos materiais que forem necessários para se 
apresentar. Temos aqui um assessor Parlamentar, o 
Pedro Ferreira, que pode fazer esse acompanhamento 
in loco. Então, estamos à disposição.

E quero apenas fazer 2 rápidos registros. Primei-
ramente, quero fazer coro com que disse o Secretá-
rio Joe Valle e também a Rosângela no que se refere 
aos agrotóxicos. Como foi bem dito aqui, hoje já é uma 
questão de saúde pública. O Brasil não é só o país 
que mais importa agrotóxico no mundo, mas existem 
comentários de que continuamos a importar materiais 
já proibidos em outros países. Então, isso é algo que 
merece realmente uma atenção e uma preocupação 
muito grande de todos nós aqui.

E a outra questão, também já dita aqui, refere-
se aos Estados do Norte. O representante do Pará já 
saiu, mas eu queria falar a ele que nós temos também 
algumas experiências em Estados do Norte. Dentro do 
orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, 
nós temos 3 ações aptas a receber emendas para os 
PAIS, que são a melhoria das condições socioeconô-
micas, a agricultura urbana e periurbana, que trabalha 
com a questão nas cidades; e os CONSADs, os Con-
sórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 
Social. Em razão do modelo utilizado, são um tripé: o 
Estado entra necessariamente com essa parte da as-
sistência técnica, e o SEBRAE entra necessariamen-
te com a parte da assistência da comercialização, da 
capacitação, etc.

Então, era isso. Agradeço ao Deputado Naza-
reno Fonteles a oportunidade e o parabenizo pela 
iniciativa.
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Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradecemos ao Sr. Marco Aurélio. Estamos 
chegando ao final da nossa reunião. Como eu fiquei 
na Mesa, não pude ser o comentador inicial, mas os 
comentários foram ricos.

Quero só lembrar que o Joe Valle esqueceu de 
falar aqui de algo que ele lembrou em outro dia. Re-
centemente, saiu uma reportagem em uma revista 
abordando o problema do açúcar nos refrigerantes e 
do impacto que ele tem em doenças como diabetes 
tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, AVC, 
infarto etc.

No nosso entendimento, desde que aprovamos 
aqui a Lei da Alimentação Escolar, ela automaticamente 
proíbe o uso de refrigerante, por exemplo, na alimen-
tação escolar. Esse é o meu entendimento. É uma 
nutricionista que faz o cardápio. E uma nutricionista, 
pela formação que tem, eu até já tenho dito isso em 
algumas palestras fora, não pode assinar que refrige-
rante é saudável, sobretudo na alimentação na escola. 
Alguns países realmente já proibiram isso. 

Vamos ter uma audiência pública. Nós fizemos 
um requerimento, que já foi aprovado em 2 Comissões, 
tanto nesta daqui como na Comissão de Seguridade 
Social e Família. Só não deu para aprovar na Comissão 
de Agricultura, porque tivemos um embate que envol-
ve a lei da assistência técnica rural, cuja importância 
tem muito a ver com o que nós estamos discutindo 
aqui, de iniciativa do Governo Lula. Na Comissão está 
havendo um embate porque estão querendo dar uma 
versão muito diferenciada, que prejudica a agricultura 
familiar. Pode ser que amanhã nós consigamos resol-
ver esse imbróglio, e essa foi uma das razões de não 
ter sido aprovado lá. 

Então, lembro que estamos muito preocupados 
também em aproveitar o debate nesta Casa para as-
sociar com o aspecto da saúde, da alimentação sau-
dável. Aproveitando que foi aprovada uma lei e que 
isso saiu numa reportagem de uma revista que muita 
gente lê, nós achamos que era oportuno esse debate. 
Assim como houve o dos agrotóxicos recentemente, 
que não foi fácil. 

Eu já ia concluir, mas chegou aqui um colega, o 
Deputado Odair Cunha, também das Minas Gerais. Eu 
trouxe um Prefeito de um município de Minas Gerais. 
O Deputado chegou a tempo, e eu vou lhe conceder 
a palavra por alguns minutos, para que faça as suas 
considerações. 

O SR. DEPUTADO ODAIR CUNHA – Sr. Presi-
dente, quero agradecer a gentileza a V.Exa. Parabeni-
zo-o pela iniciativa. Recebi o convite para a audiência 

pública, mas quero pedir desculpas pela ausência, por-
que aqui nos multiplicamos em muitas atividades. 

O Dr. Jacques já tem me falado algumas vezes 
sobre essa tecnologia social. Eu a considero muito im-
portante. Precisa ser difundida, disseminada aqui na 
Casa e no Brasil como alternativa importante e signi-
ficativa do ponto de vista social, do ponto de vista da 
sustentabilidade.

Então, quero apenas parabenizá-lo. Peço à nos-
sa assessoria que acompanhe a audiência na Comis-
são – a Rafaela está aqui -, exatamente para que nós 
tenhamos oportunidade de participar desse esforço 
nacional, com emendas parlamentares e também di-
vulgando esse conceito tão importante para nós. 

Quero registrar também que hoje o Deputado 
Nazareno estava na coordenação da bancada do PT. 
Nós vamos pedir ao Presidente Temer que inclua na 
pauta para votação a PEC que eleva o direito à ali-
mentação à condição de direito fundamental previsto 
na Constituição. 

Como esse tema tem tudo a ver com alimentação, 
com segurança alimentar, eu acho que vale a pena nós 
registrarmos também aqui essa nossa compreensão 
de que não é só um projeto, mas uma mudança de 
conceito, que precisa ser apoiada por todos nós.

Parabenizo V.Exa., a Fundação Banco do Bra-
sil, o SEBRAE. Vi o Joe Valle pela televisão, mas ele 
já saiu. Parabenizo a todos que estão comprometidos 
com essa tecnologia social.

Parabéns. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nazareno Fon-
teles) – Agradeço ao Deputado Odair Cunha.

O Jacques Pena pode não ter visto, mas o Jornal 
da Câmara prestigiou – nem sempre isso ocorre, para 
mim foi até uma surpresa – o debate Sistema de Pro-
dução Agroecológica Integrada e Sustentável. Então 
está aqui o destaque da matéria. A Fundação Banco 
do Brasil foi citada, bem como os convidados. Foram 
publicadas até fotos. Esse jornal circula não só entre os 
Deputados, mas também em aeroportos e na Internet. 
Muita gente o vê. Devemos entender que mesmo que 
não haja tantos Deputados presentes não significa que 
eles não estejam sabendo. Às vezes, eles estão nos 
gabinetes, assistindo ao que está acontecendo aqui. 
E isso é um pouco por causa dessa dificuldade que 
nós temos. Eu mesmo já faltei à Comissão Especial 
que trata do Meio Ambiente. Então, há horas em que 
nós temos de fazer isso.

Agradeço a todos. Este debate foi muito oportuno. 
Sinto-me realmente gratificado por isso. Esse trabalho 
que nós fazemos pela segurança alimentar e nutricional 
na Coordenação da Frente Parlamentar de Segurança 
Alimentar e Nutricional tem dado resultados. 
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Como disse o Deputado Odair, nessa sensibili-
zação pela PEC nº 47 a sociedade civil toda se envol-
veu, inclusive artistas. Essa peça publicitária gratuita 
fortalece tudo o que nós estamos discutindo aqui, o 
direito à alimentação. 

Quem sabe hoje ou amanhã faremos a primei-
ra votação da PEC nº 47, a PEC da Alimentação. Se 
não chegar no dia 16, o que é o nosso sonho, logo em 
seguida, com certeza, na semana seguinte, faremos 
a segunda votação e promulgaremos essa emenda, 
que já foi votada no Senado. Encerraremos este ano 
com essa conquista para quem lida com alimentação: 
art. 6º da nossa Constituição. 

Desse modo, ficam aqui os nossos agradeci-
mentos a todos que participaram de forma direta ou 
indireta. Esperamos que nas próximas audiências te-
nhamos participação tão qualificada como a tivemos 
aqui hoje.

Está encerra a presente reunião.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 33ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 14 de outubro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e nove minutos 
do dia quatorze de outubro de dois mil e nove, reuniu-
se, em Audiência Pública, a Comissão de Legislação 
Participativa, no Plenário 3 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Roberto Britto – Presidente; Dr. Talmir – 2º Vice-Pre-
sidente; Eduardo Amorim, Emília Fernandes, Janete 
Rocha Pietá, Jurandil Juarez, Pedro Wilson – Titular; 
Lincoln Portela e Nazareno Fonteles – Suplentes; Ma-
ria do Rosário e Antônio Carlos Biffi – Não Membros. 
Justificou a ausência, em virtude de Missão Oficial, o 
senhor Deputado João Dado. Deixaram de comparecer 
os Deputados Eliene Lima, Francisco Praciano, Iran 
Barbosa, José Carlos Vieira, Leonardo Monteiro, Luiz 
Carlos Setim, Luiza Erundina, Sebastião Bala Rocha e 
Vadão Gomes. ABERTURA: O senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos, agradeceu a presença de 
todos e comunicou que a presente reunião de Audiência 
Pública foi originada em atendimento ao requerimento 
n° 86/2009, de autoria da Deputada Emília Fernandes, 
para discutir o Projeto “Trilha da Saúde das Mulheres”. 
Em seguida, o senhor Presidente, Deputado Roberto 
Britto, convidou para compor a Mesa de Exposições as 
senhoras: Télia Negrão – Secretária-Executiva da Rede 
Feminista de Saúde, Jussara Reis Prá – Coordenadora 
do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernanda 
Lopes – Oficial de Programas do Fundo de População 

das Nações Unidas – UNFPA, Lidiane Gonçalves – 
Assessora da Área Técnica da Saúde da Mulher do 
Ministério da Saúde e Clair Cartilhos – Coordenadora 
da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher – CIS-
MU e, Conselheira Nacional de Saúde. Em seguida, o 
senhor Presidente Roberto Brito fez exposição inicial 
e esclareceu sobre as regras a regularem os trabalhos 
da Audiência Pública e passou a palavra às expositoras 
para dar início a suas exposições na seguinte ordem: 
Télia Negrão, Jussara Reis Prá. Antes de passar a pa-
lavra aos próximos expositores, o senhor Presidente 
Roberto Britto passou a Presidência dos trabalhos 
para a senhora Deputada Emília Fernandes. Após, a 
senhora Presidente passou a palavra às demais ex-
positoras na seguinte ordem: Fernanda Lopes, Lidia-
ne Gonçalves e Clair Cartilhos. Dando continuidade a 
senhora Deputada Emília Fernandes passou a palavra 
aos inscritos para o debate na seguinte ordem: Depu-
tada Janete Rocha Pietá, Deputado Nazareno Fonte-
les, Deputado Dr. Talmir, Deputada Maria do Rosário, 
senhora Maria Gorete Lopes – Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Enfermagem e Talita Victor Silva 
– Servidora do Ministério da Saúde. Após, a Senhora 
Presidente fez breve intervenção. Dando continuida-
de, a senhora Presidente, Deputada Emília Fernandes 
passou a palavra aos expositores para suas considera-
ções finais na seguinte ordem: Clair Cartilhos, Lidiane 
Gonçalves, Fernanda Lopes, Jussara Reis Prá e Télia 
Negrão. Antes do encerramento, passou a palavra a 
Deputada Janete Rocha Pietá. Nada mais havendo a 
tratar a senhora Presidente, Deputada Emília Fernan-
des, agradeceu a presença de todos e encerrou os 
trabalhos, às dezessete horas e dezesseis minutos, 
antes convocou os membros para a Audiência Pública 
a ser realizada dia 20 de outubro, às quatorze horas, 
do corrente. E, para constar, eu, Sonia Hypolito, lavrei 
a presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pela Deputada Emília Fernandes e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o arquivo documental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Declaro aberta a presente reunião de audiência pú-
blica, originada do Requerimento nº 86, de 2009, de 
autoria da Deputada Emília Fernandes, que requer 
a realização de audiência pública com o objetivo de 
homenagear os 18 anos da Rede Nacional Feminista 
de Saúde e apresentação do projeto Trilhas da Saúde 
das Mulheres, de autoria da Rede.

Convido para fazerem parte da Mesa a Sra. Té-
lia Negrão, Secretária-Executiva da Rede Feminista 
de Saúde; a Sra. Jussara Reis Prá, Coordenadora 
do Núcleo Interdisciplinar e Gênero, da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul; a Sra. Lidiane Gonçal-
ves, Assessora Técnica da Área Técnica da Saúde da 
Mulher do Ministério da Saúde; a Sra. Clair Cartilhos, 
Coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde da 
Mulher – CISMU e Conselheira Nacional de Saúde.

A Comissão de Legislação Participativa tem por 
objetivo acolher a participação da comunidade no 
Congresso Nacional. Ela é a porta de entrada para 
as solicitações das entidades organizadas, que têm 
oportunidade de vir ao Congresso para debater e ver 
suas propostas transformadas em projetos de lei e 
seguirem seus trâmites legais nesta Casa.

Neste instante em que esta Comissão realiza 
esta audiência pública, destinada à apresentação do 
projeto Trilhas da Saúde das Mulheres, de autoria da 
Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais 
e Direitos Reprodutivos, que neste ano completa 18 
anos de atuação comprometida com o reconhecimento 
dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos huma-
nos e na defesa de ações e políticas públicas voltadas 
para a saúde integral da mulheres, a ação da Rede 
Feminista de Saúde tem significado muito grande. É 
uma estratégia para a capacitação das mulheres, com 
vistas a assegurar o direito à saúde, ao planejamento 
familiar, à proteção contra a violência e à revisão da 
legislação punitiva e restritiva. A trajetória da Rede é 
a história do movimento das mulheres brasileiras, pois 
a entidade esteve presente em praticamente todos os 
momentos mais importantes, como as Conferências 
de Viena, Cairo e Durban, além das grandes manifes-
tações nacionais, como as Conferência Nacional das 
Mulheres Brasileiras e as Conferências Governamen-
tais de Políticas Públicas de Saúde.

Neste instante, passo a palavra à nossa convida-
da, Sra. Telia Negrão, da Rede Feminista, para o seu 
pronunciamento.

V.Sa. dispõe de 10 minutos para expor o seu 
pensamento sobre esse tema.

A SRA. TÉLIA NEGRÃO – Boa tarde.
Agradeço à Comissão o convite, bem como ao 

Deputado que preside esta reunião, em especial à 
Deputada Emília Fernandez, em nome das filiadas, 
fundadoras, ativistas, militantes da Rede Feminista de 
Saúde, algumas delas aqui presentes. Cumprimento 
a Clair, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; 
a Jussara, do Núcleo Interdisciplinar de Estudo Sobre 
a Mulher e Gênero, da UFRGS; a Lidiane, do Ministé-
rio da Saúde; as companheiras da ABEN, CFEMEA, 
ANIS, Coturno de Vênus, Regional da Rede Feminista, 
enfim, todas que estão aqui presentes hoje.

Quero dizer que esta homenagem ocorre num 
ano bem importante para todas nós, especialmente 
no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, não só 

porque é o aniversário da Rede Feminista de Saúde 
– aniversário se faz todo ano, apesar de que 18 anos 
não é toda organização nacional que o faz.

Temos o hábito de olhar os cenários e ver a his-
tória muito mais pelos seus aspectos negativos de 
desafios, de derrotas, de lutas, do que por ganhos 
que temos no mesmo período. Ao lembrar que este 
ano é importante para os direitos sexuais e reproduti-
vos, quero dizer que, apesar de vivermos uma disputa 
sempre muito forte com setores conservadores que 
estão em toda a sociedade, estão no próprio Legisla-
tivo, no Executivo, na sociedade, de um modo geral, 
isso coloca permanentemente em risco as conquistas 
das mulheres. 

Tanto em âmbito internacional como nacional, 
temos de registrar algumas conquistas. No mês de 
março, comemoramos os 25 anos da criação do Pro-
grama de Assistência Integral á Saúde da Mulher, um 
novo paradigma no campo de atenção à saúde das 
mulheres brasileiras, que passa a considerá-las como 
um todo e não apenas seus pedaços, não apenas um 
único momento da sua vida, que é o ciclo materno/
infantil. No final de março, início de abril, também ti-
vemos uma reunião com o segmento do Programa do 
Cairo, também conquistado com a luta do movimento 
de mulheres há 15 anos, quando um novo paradigma 
substituiu o anterior, que preconizava controle popu-
lacional, controle demográfico, controle da natalidade, 
uma série de ações que não se firmavam, não partiam 
da ideia de direitos. E ali, no Cairo, firmou-se a ideia de 
que saúde sexual e reprodutiva é um direito de todas 
as pessoas, é um direito de todas as mulheres. Esta-
mos fazendo o segmento do Cairo este ano.

Tivemos, no mês de maio, uma reunião da Orga-
nização dos Estados Americanos, na qual entrou em 
discussão e vai à votação resolução que tratará dos di-
reitos sexuais e reprodutivos no âmbito da América, que 
pode ser o início da discussão sobre uma convenção 
para os direitos sexuais e os direitos reprodutivos.

Chegamos ao mês de agosto comemorando os 
18 anos da Rede Feminista de Saúde. Completar 18 
anos participando de todos esses momentos que o 
Deputado relembrou na abertura, as grandes confe-
rências, é também remeter à história do movimento de 
mulheres no Brasil, que ao longo dos últimos 30 anos 
saiu da fase apenas de denúncia das violações, da falta 
de direitos, da falta de política pública, de desigualda-
des. Passou a propor políticas públicas, a participar do 
processo de implementação, a discuti-las, questioná-
las, avaliá-las, controlá-las e fiscalizá-las.

Parece-me que esse é um salto conceitual do mo-
vimento de mulheres, é um salto político, teórico, porque 
exigiu sua capacitação para o enfrentamento de todos 



Novembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 5 61967 

esses desafios, a implementação de políticas públicas 
e a reafirmação da necessidade de estar presente na 
vida política, na vida pública, reconhecendo parcerias 
da sociedade, reconhecendo lugares por onde pode 
organizar as mulheres, reconhecendo a diversidade 
brasileira e transformando isso em proposta para a 
transformação também deste nosso País. 

Nesses 18 anos, papéis se juntaram também. 
Nos arquivos da Rede Feminista, outro dia, encontrei 
o seu primeiro jornal, elaborado há 18 anos, no qual 
já se anunciava qual era a missão da Rede Feminista: 
a defesa da saúde integral das mulheres, um sistema 
público de saúde, a defesa dos direitos sexuais e dos 
direitos reprodutivos, como direitos humanos, o em-
poderamento das mulheres através da informação, da 
educação, da capacitação, da participação política, a 
fim de ajudarmos a transformar este País, na luta in-
transigente contra todas as formas de violência e na 
luta contra as causas que levam as mulheres a adoe-
cer e a morrer em nosso País.

Encontrei também, nessa busca, o documento 
de 10 anos da Rede Feminista – o de 18 anos, eu es-
queci -, uma compilação da contribuição política e te-
órica da Rede Feminista, os seus dossiês tratando de 
violência, de HIV, de aborto inseguro, de mortalidade 
materna, de saúde na adolescência, da juventude, de 
saúde das mulheres negras, das mulheres na meno-
pausa, enfim, uma contribuição bárbara.

Continuamos nessa trajetória e chegamos ao pro-
jeto Trilhas de Saúde das Mulheres. Em maio deste ano, 
a Rede Feminista realizou o seu 10º Encontro, em que 
se reposicionou e afirmou-se no sentido de estar cada 
vez mais próxima das razões de adoecimento e morte 
das mulheres. Isso leva a Rede Feminista a retomar fir-
memente a ideia da defesa da atenção integral à saúde 
das mulheres, uma atenção de qualidade, por meio do 
Sistema Único de Saúde, ao controle social da saúde 
das mulheres. Controle social qualificado por meio da 
educação das nossa mulheres, para poder fiscalizar 
a saúde e fazer todo o enfrentamento político com 
setores conservadores da sociedade que, sabemos, 
vêm colocando um conjunto de obstáculos ao avanço 
da agenda dos direitos reprodutivos das mulheres. E 
aqui não podemos dizer, mesmo sabendo que é um 
tema polêmico, um tema da sociedade, que é a pro-
posta do movimento de mulheres para ampliação dos 
permissivos para o aborto no Brasil, com o objetivo 
de permitir às mulheres fazerem suas escolhas, dei-
xarem de morrer por razões do aborto inseguro e de 
sofrer a violência do aborto inseguro e outras formas 
de violação.

Então, a Rede lançou um programa de capaci-
tação das mulheres, de suas filiadas e do movimento 

de mulheres, composto basicamente por 3 peças. Nós 
temos um site, no portal da Rede Feminista, chamado 
Trilhas da Saúde das Mulheres, que contém todos os 
marcos de saúde das mulheres brasileiras, os principais 
marcos de saúde das mulheres; as normas técnicas do 
Ministério da Saúde; os dossiês da rede feminista que 
embasam o processo educativo; além de um conjun-
to de informações políticas e técnicas que permite às 
mulheres promover autoinformação e autocapacitação 
por meio de busca no espaço virtual. Esse mesmo site 
é disponibilizado em CD-ROM, já atualizado.

A página, permanentemente atualizada, é de-
senvolvida em parceria com o Fundo de População 
das Nações Unidas, aqui representado pela Fernan-
da Lopes e pela Jennifer; com a Associação Brasileira 
de Enfermagem, aqui representada pela Maria Goretti 
David Lopes, sua Presidente, e também com o Núcleo 
Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim, 
pudemos elaborar o material e reproduzi-lo.

Outro aspecto do processo de capacitação e 
empoderamento das mulheres é fruto do nosso mar-
co referencial de capacitação da Rede Feminista de 
Saúde em saúde integral e direitos sexuais e repro-
dutivos. Trata-se, na verdade, de um produto político 
e teórico elaborado e aprovado pelo Conselho Diretor 
da Rede Feminista, que estabelece os conteúdos para 
capacitação das mulheres em saúde, direitos sexuais 
e reprodutivos; as modalidades de capacitação possí-
veis e necessárias para darmos conta desse enorme 
desafio e também as metodologias de trabalho, como 
as mulheres elaboram seu saber político e teórico no 
nosso campo de atuação.

Estamos em processo de implementação das 
oficinas em parceria com o Fundo de População das 
Nações Unidas, com a ABEN, com o Conselho Na-
cional dos Direitos da Mulher e com um conjunto de 
organizações da sociedade que propiciam encontros 
para promoção da educação para a saúde. Enfim, o 
projeto reafirma o empoderamento das mulheres para 
o controle social da saúde por meio do conhecimento, 
da informação, da luta permanente, do encorajamento 
das mulheres.

Finalizando, Sr. Presidente, sabemos que os cor-
pos das mulheres têm sido historicamente um campo 
de disputa. Historicamente, os corpos das mulheres 
têm sido disputados. Basta que nos lembremos de 
que a paz e a guerra eram seladas, desde a Idade 
Média, com casamentos que não eram escolhidos 
pelas mulheres.

Houve anos neste País em que as mulheres, 
principalmente as negras e nordestinas, foram trágica 
e compulsoriamente esterilizadas. Ainda hoje, vivemos 



61968 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

um momento em que nos falta a liberdade de escolher 
quando, como, onde, em que circunstâncias ter ou não 
ter filhos, o modo de vida, etc.

É preciso empoderar as mulheres, promover sua 
descolonização, seja de modelos de beleza, de modis-
mos, da busca desesperada pela forma; seja do des-
gaste do trabalho escravizante, do peso das tarefas do 
cuidado; seja da medicina, que muitas vezes apenas 
explora e não assegura a cura; seja da religião, que 
quando se mete nas questões do Estado, estabelece 
os seus paradigmas e não paradigmas de direitos. 
Os Governos têm o papel de assegurar às mulheres 
o direito de exercitar a sua saúde em todas as fases 
da vida e de viver plenamente seus direitos sexuais 
e reprodutivos.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Nós agradecemos à Sra. Telia Negrão seu pronun-
ciamento.

Convido para fazer parte da Mesa a Sra. Fernanda 
Lopes, Oficial de Programa em Saúde Reprodutiva e 
Direitos do Fundo de População das Nações Unidas.

Antes de passar a palavra à Sra. Jussara Reis, 
convido a autora do requerimento, a Deputada Emília 
Fernandes, para presidir esta audiência pública.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fer-
nandes) – Muito obrigada, Presidente. A Mesa agora 
passa a ser constituída totalmente por mulheres, o que 
ainda é muito raro nos espaços de poder e decisão. 
Sabemos, porém, que neste plenário temos muitos 
parceiros homens que lutam, junto com as mulheres, 
não apenas na questão da saúde, mas também do 
empoderamento e da presença efetiva das mulheres 
nas decisões do nosso País.

Com muito prazer, registramos a presença de 
todas as nossas convidadas.

Acabamos de ouvir a palavra da brava e valoro-
sa Secretária Executiva da Rede Feminista de Saúde, 
Telia Negrão.

Esta audiência está sendo transmitida ao vivo 
pela Rádio Câmara.

Passamos, de imediato, a palavra à Sra. Jussara 
Reis Prá, Coordenadora do Núcleo Indisciplinar de Es-
tudos sobre Mulher e Gênero da Universidade Federal 
do nosso grande Rio Grande do Sul. Dra. Jussara, que 
tem 10 minutos para sua exposição.

A SRA. JUSSARA REIS PRÁ – Boa tarde a to-
dos. Peço que controlem o tempo para mim. Vou fazer 
uma tentativa de controle aqui.

Vou falar um pouco sobre o significado de um 
momento como este, de um projeto como este, de nós 
pensarmos a questão da saúde das mulheres e dos 
direitos sexuais reprodutivos.

Empenhadas em pensar sobre essas questões, 
em tratá-las como direitos humanos, como direitos das 
mulheres, nós planejamos um trabalho cujo resultado 
foi um diagnóstico participativo. O diagnóstico foi pre-
parado durante algum tempo até que finalmente foi 
materializado em um instrumento de pesquisa aplica-
do às pessoas responsáveis por abordar as questões 
dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ou 
seja, às mulheres envolvidas com a defesa desses 
direitos no nosso País.

No momento em que divulgamos o diagnóstico, 
fazemos com que ele seja participativo e, ao mesmo 
tempo, fazemos uma troca.

Fizemos um levantamento de todo o material 
que tínhamos disponibilizado, indicadores de conhe-
cimento, termo de livre consentimento das pessoas 
que participaram, questionário estruturado. Chegamos 
a algumas conclusões. O objetivo era realmente fazer 
um diagnóstico sobre o que as mulheres conhecem 
daquilo que deverá ser utilizado na defesa dos seus 
direitos e que uso elas podem fazer disso, como elas 
podem utilizar.

O nosso pressuposto é de que o empoderamento 
numa situação de controle social é fundamental. Não 
há como cobrar políticas públicas se não se tem um 
diagnóstico da situação, um envolvimento e se não se 
está empoderado para fazê-lo.

Então, trabalhamos basicamente com as legis-
lações brasileiras, com os conteúdos de convenções 
e com os protocolos.

Gostaria de repartir o trabalho da pesquisa em 2 
partes. Em uma tivemos o cuidado de identificar quem 
são essas mulheres que estão tratando dos direitos 
sexuais reprodutivos das mulheres no Brasil; na outro 
parte do trabalho tentamos identificar, afinal, o que es-
sas mulheres conhecem sobre isso de que elas estão 
assumindo a função de tratar.

Nós tínhamos um público, entre as pessoas entre-
vistadas, não muito jovem. Tanto que um terço apenas 
das entrevistadas tem menos de 40 anos. Ou seja, par-
timos do princípio de que já tenham certa maturidade. 
Sem nenhum questionamento sobre aspecto geracio-
nal, não tem nenhuma conotação nesse sentido. Em 
primeiro lugar estamos tratando com pessoas com 
certa maturidade. Quarenta e quatro por cento dessas 
pessoas têm curso superior e 50% têm pós-graduação. 
Significa que uma faixa muito pequena, de 5,6%, não 
chegou aos assentos da universidade e não ultrapas-
sou. Que pensamos? Empoderadas. Estamos indo por 
aí, no caminho do empoderamento.

Outro dado interessante é que 76% delas são 
originárias de movimentos de juventude e movimentos 
estudantis. Isso é um fato interessante, porque temos 
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até hoje um déficit de participação política de jovens e 
de mulheres em nosso País. Então, encontramos uma 
massa de mulheres que chega a um estágio em que 
vai controlar uma política pública e tem uma trajetória. 
Quer dizer, 76% é um percentual bastante significa-
tivo num trabalho de pesquisa. A contrapartida é que 
33% delas são de movimentos de saúde. Aí já ficou a 
primeira questão. 

A outra questão era filiação à rede. Há um equi-
líbrio nessa filiação: 10%, de 16 a 20 anos de filiação; 
19%, de 11 a 15 anos de filiação; 43%, de 6 a 10 anos 
de filiação; e 29%, de 1 a 5 anos de filiação. Então, há 
um equilíbrio também em relação ao tempo que essas 
pessoas participam. 

Chegamos a outro dado também interessante. 
Essas mulheres, em sua maioria, declararam-se bran-
cas: 51%; 38% se declararam sem religião – já tería-
mos uma questão a pensar, com o Estado laico; 27% 
se declararam católicas – quanto às outras, não havia 
expressividade; 49%, ou seja, quase a metade delas 
se declararam casadas ou em união estável; 36% se 
declararam solteiras; e 13%, separadas. Orientação 
sexual: 66% declararam-se heterossexuais.

Vamos ver quem são essas mulheres. Já sabemos 
mais ou menos quem são elas. O que essas mulheres 
sabem? O que essas mulheres conhecem? Pergunta-
mos sobre cursos de capacitação. Cinquenta e oito por 
cento fizeram cursos de capacitação. Isso é ótimo. No 
entanto, 42% não fizeram nenhum curso nos últimos 
anos. Bom, aí já temos um problema. 

Então, nós vamos saber dos problemas. Como 
estávamos mapeando o conhecimento das mulheres 
envolvidas na defesa dos direitos sexuais e reprodu-
tivos das mulheres, nós começamos então a buscar 
no projeto de interesse da saúde todos os marcos, 
os paradigmas, os permissivos, as normativas, tudo 
aquilo que vem junto com o que envolve a questão 
da saúde. 

Dados interessantes. A quem trabalha com isso 
interessa saber que, nos últimos tempos, tivemos 
mudanças importantes de paradigma. Nós tivemos 
mudanças de paradigma. Significa o quê? Enfocar a 
saúde sob outro ângulo. Não tivemos, por exemplo, 
em relação ao aborto, mas tivemos em relação a ou-
tras questões. 

Por exemplo, como já falou a Telia, conferências 
como a do Cairo e a de Beijing mudaram esse para-
digma. Mas é interessante saber que apenas 66% – 
não falo apenas pelo percentual – têm noção dessa 
mudança. Ou seja, nós temos a descoberto um flanco, 
porque são mulheres envolvidas nessa questão. En-
tão, nós não poderíamos ter nenhum flanco. Nossos 

100% têm de ser cheios aqui. Ou alguma coisa que 
escapa dessa ideia. 

Quarenta e dois por cento dessas mulheres co-
nhecem os permissivos. Significa que as outras, do total, 
não conhecem. As normativas são um pouco mais co-
nhecidas sobre planejamento familiar, particularmente 
por 78%. Noventa e sete por cento têm conhecimento 
do atendimento humanizado. Nós temos algumas que-
bras em relação à Lei Maria da Penha, que também 
não temos, e a questão da saúde parece que passa 
ao largo, ainda continua sendo uma questão de polí-
cia. Isso é complicado, porque ela é uma questão que 
envolve todas as outras. 

Então, para nós, isso significou que tínhamos pela 
frente um plano pedagógico muito bem pensado, cujo 
fruto está em parte materializado nesse material todo 
da rede, mas sabemos que ainda temos um trabalho 
todo pela frente de criação de metodologias, o que mui-
tas vezes nós não temos, para que possamos difundir 
conhecimentos. E talvez um dos maiores flancos na 
nossa sociedade seja essa difusão de conhecimentos, 
essa difusão das mudanças de paradigma. E aí, então, 
podemos partir para uma capacitação. 

Estamos ainda com o projeto dos 18 anos da 
rede em aberto, mas cujas perspectivas são auspicio-
sas – uma palavra que já entra para o nosso dicionário 
-, porque temos o empenho de fazer com que essas 
mulheres encontrem o caminho do empoderamento e 
que possam somar a favor das outras mulheres que 
precisam ter seus direitos sexuais reprodutivos pre-
servados.

Um pouco era isso, então.
Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada pela exposição, Jussara Reis Prá, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Antes de passar a palavra à Sra. Fernanda Lopes, 
queremos registrar a presença de algumas representan-
tes de entidades, lutadoras sociais: Janice dos Santos 
Moreira, representante do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Mulher; Karen Lúcia Queiroz, da Rede Feminista 
de Saúde Regional do DF; Rosana Castro, do Instituto 
de Bioética, Direito Humanos e Gênero; Kauara Rodri-
gues, do CFEMEA; Julia Messias Palace, do Ministério 
da Saúde; Sandra Cordeiro da Silva, da ASPAR, do 
Mato Grosso do Sul; e Conceição Costa, representan-
te do Sindicado dos Bancários-CUT. Agradecemos a 
todas a presença, bem como às demais pessoas que 
estão aqui acompanhando nossa reunião.

Com a palavra a Sra. Fernanda Lopes, Oficial de 
Programas do Fundo de População das Nações Uni-
das, para sua exposição de 10 minutos.
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A SRA. FERNANDA LOPES – Boa tarde a todas, 
boa tarde a todos. Boa tarde, Deputada, por intermédio 
de quem cumprimento todos os demais Deputados e 
Deputadas presentes. Cumprimento também a Jussa-
ra, a Clair, a Lidiane e a Telia.

Primeiramente, gostaria de agradecera a oportu-
nidade de o Fundo de População das Nações Unidas 
estar presente aqui comungando dessa alegria de co-
memorar 18 anos de ativismo, 18 anos de advocacia 
pelos direitos humanos das mulheres.

A história da rede marca a história de uma cons-
trução de novos espaços. Novos espaços públicos, 
mas também novos espaços no ambiente privado para 
as mulheres. E a história da rede, como já ouvimos 
das pessoas que me antecederam, também se mis-
tura com a história de novos paradigmas na área de 
população em desenvolvimento, como, por exemplo, 
aqueles estabelecidos pela Conferência Internacional 
de População em Desenvolvimento, no Cairo, pela 
Conferência de Beijing, pela Conferência de Durban, 
sobre o enfrentamento ao racismo e todas as formas 
de discriminação.

Em especial, com a agenda do Cairo, que rege o 
mandato do Fundo de População das Nações Unidas, 
há um deslocamento dos números da restrição para 
os direitos, para a emancipação, para a possibilidade 
de tomada de decisão, para a possibilidade de esco-
lhas voluntárias. Escolhas voluntárias para o exercício 
da reprodução, para o exercício mais pleno e integral 
dos direitos humanos das mulheres, em especial dos 
direitos reprodutivos.

Então, o Fundo coloca-se nesse momento como 
um parceiro que tem na rede uma grande aliança. A 
parceria com a Rede Feminista de Saúde e Sexuali-
dade é uma grande aliança estabelecida pelo UNFPA 
no Brasil e em outros países com redes que atuam na 
mesma linha da rede no Brasil.

Quando falamos sobre a rede, resgatamos a his-
tória de ampliação da participação social de mulheres, 
em especial no campo da saúde; como também resga-
tamos a história das discussões sobre a integralidade 
dos direitos humanos, porque somos nós, as mulhe-
res, por meio da Rede Feminista e de outras tantas 
organizações do movimento feminista e do movimento 
de mulheres, que destacamos o quanto é essencial 
considerar os contextos que incrementam as vulnera-
bilidades e têm como desfecho violações dos direitos 
humanos, e o quanto é importante considerar a pre-
missa dos direitos humanos, que é a universalidade, 
a indivisibilidade e a interdependência, sobretudo a 
integralidade. 

Para a efetivação é necessária uma ação dinâ-
mica, uma ação focada no indivíduo, na família, nos 

arranjos familiares, na comunidade, no território, em 
todos os aspectos, todas as dimensões da inserção 
social e das dinâmicas sociais que se estabelecem 
na relação entre as pessoas, entre as pessoas e as 
instituições.

A rede também nos convoca a pensar, ao longo 
dos seus 18 anos de trabalho e advocacia pelos direitos 
das mulheres, que a promoção dos direitos humanos 
na sua integralidade pressupõe ações, dimensões inte-
gradas. Não existem experiências isoladas na violação 
dos direitos, assim como não devem existir respostas 
isoladas, uníssonas, para a promoção dos direitos. 
Não existe um modelo de mulher que represente todos 
os demais, assim como não devem existir respostas 
homogêneas que busquem garantir, subsidiar – eu ia 
dizer instrumentalizar, mas nem sempre esse termos 
é bem utilizado –, ou instrumentalizar no sentido de 
dar instrumentos para que as mulheres possam exer-
cer sua autonomia.

Então, na parceria com a rede, ao firmar essa par-
ceria há alguns anos, sobretudo neste momento, sob 
a regência de Télia, o UNFPA assume alguns desafios 
da modernidade para construir um ambiente mais fa-
vorável à efetivação dos direitos humanos das mulhe-
res. São eles: acesso ampliado à informação correta e 
em linguagem adequada; ampliação do conhecimento 
sobre as políticas públicas e as políticas de direito, em 
especial aquelas relacionadas à saúde; formação e 
educação permanentes que contemplem as diferentes 
expectativas e expressões de diversidade. 

Outro desafio – e a Profa. Jussara nos apresentou 
o perfil das mulheres filiadas à Rede e que participaram 
da pesquisa – que pode ser compartilhado, se for do 
interesse da Rede, na consolidação dessa parceria, é 
ampliar a participação de mulheres que pertençam a 
grupos sociais historicamente discriminados: mulheres 
jovens, mulheres negras, mulheres de comunidades 
empobrecidas, mulheres em situação de privação, 
mulheres que vivem com HIV e AIDS, mulheres com 
deficiência, mulheres, mulheres, mulheres.

O UNFPA, na condição de agência integrante do 
sistema das Nações Unidas no Brasil, está à disposi-
ção desta Casa do povo e da Rede para trilhar novos 
caminhos, caminhos mais diversos, caminhos em que 
se considere todas as interseções, todos os fatores, 
ou a maioria deles, que contribuem para um ambiente 
mais favorável à promoção e defesa dos direitos das 
mulheres, como desejam os homens e as mulheres 
que aqui estão, ou que estão em vários outros espa-
ços, trabalhando por uma mesma causa; enfim, um 
ambiente em que se procure construir estratégias para 
efetivação dos direitos de todas.
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Mais uma vez, o UNFPA parabeniza a Rede pelos 
seus 18 anos de trabalho, o que implica maioridade, 
mas ainda jovem. Que o espírito da juventude seja a 
energia que move a Rede – energia de transforma-
ção, energia de renovação, energia de aglutinação. É 
o que temos aprendido, ao longo desses anos, com 
a Rede.

Mais uma vez, gostaria de agradecer à Rede e 
de parabenizá-la. Gostaria também de agradecer à 
Casa por ter acolhido mais essa iniciativa e por nos 
ter oferecido a oportunidade de discutir temas tão ca-
ros às mulheres e aos homens comprometidos com a 
promoção dos direitos de todas as pessoas.

Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fer-
nandes) – Muito obrigada, Dra. Fernanda Lopes, que 
fala pelo Fundo de População das Nações Unidas – 
UNFPA.

Passo a palavra à Sra. Lidiane Gonçalves, As-
sessora Técnica da Área Técnica da Saúde da Mulher 
do Ministério da Saúde, para sua exposição de 10 
minutos.

A SRA. LIDIANE GONÇALVES – Boa-tarde a 
todas.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar a De-
putada Emília Fernandes por esta iniciativa. Tivemos 
oportunidade, recentemente, de também fazer esse 
lançamento no Conselho Nacional de Saúde.

Gostaria de cumprimentar a Télia, a Clair, conse-
lheira do Conselho Nacional de Saúde, a Profa. Jus-
sara e a Fernanda, parceira pelo Fundo de População 
das Nações Unidas.

O Ministério da Saúde é frequentemente convida-
do a participar das audiências e das discussões sobre 
os temas saúde e educação, que, não por acaso, es-
tão sempre na pauta desta Casa. Hoje, especialmente, 
viemos para parabenizar a Rede Feminista de Saúde 
e esta Casa por ter acolhido esta homenagem aos 18 
anos da Rede e para a apresentação desse projeto. 

Encontramos, em sites diversos, documentos di-
ferentes ou mesmo iguais, mas não encontramos em 
um único lugar os marcos nacionais e internacionais 
e as referências no que tange aos direitos sexuais re-
produtivos, à saúde das mulheres. Agora, temos esse 
espaço.

Mesmo no site do Ministério da Saúde – aliás, um 
excelente site -, em que há muita informação, muitas 
vezes não encontramos i informações da sociedade. 
Nesse site, no entanto, encontramos o link da sociedade 
civil com informações da sociedade civil, do Governo 
brasileiro e os acordos internacionais.

Ao assinar tanto a Plataforma de Ação do Cairo, 
quanto a Plataforma de Ação de Beijing, o Governo 

brasileiro não só assumiu compromisso com a garan-
tia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos das 
mulheres – porque são as que têm os direitos mais 
violados -, mas também os reconheceu como direitos 
humanos. Por meio da assinatura desses documen-
tos, assumiu o compromisso de assegurar a homens 
e mulheres viverem com plenitude a saúde e o exer-
cício da sexualidade.

O Ministério da Saúde, ao reconhecer isso, vem 
desenvolvendo um conjunto de ações para que efeti-
vamente as pessoas possam exercer esses direitos, 
possam ter garantidos direitos tais como a ampliação 
da informação e do acesso aos métodos contracep-
tivos. E também o Pacto Nacional de Redução da 
Mortalidade Materna, lançado em 2005; a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que 
este ano faz 5 anos – mais uma comemoração, além 
dos 25 anos do Programa Saúde da Mulher, de 1984, 
política que vem transformando um pouco o forma-
to da própria legislação do SUS, da promulgação da 
Constituição até 2005; Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher e à Política Nacional de 
Planejamento Familiar. 

Temos organizado a atenção às mulheres que 
chegam ao serviço de saúde em situação de abor-
tamento. Também organizamos a Rede de Atenção 
Integral às Mulheres e Adolescentes em Situação de 
Violência Doméstica e Sexual.

Hoje em dia, há que se considerar que essas re-
des não atendem só a mulheres e adolescentes, mas 
também a crianças e idosos. Essa rede tem sido cada 
vez mais ampliada, numa estratégia que tem sido im-
portante, efetiva, e assegurado às pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade o acesso ao serviço de saúde, 
à atenção integral.

Mais recentemente, temos organizado também 
a atenção obstétrica de forma mais efetiva com o 
Plano Amazônia Legal e Nordeste para Redução da 
Mortalidade Infantil e Materna, com foco na Amazônia 
Legal e no Nordeste, justamente por uma questão de 
vulnerabilidade e de equidade de acesso, pois essas 
regiões têm menos acesso aos serviços. Isso é um 
diagnóstico.

E também há o Plano Integrado de Enfrentamento 
da Feminização da AIDS e de outras DSTs, entre ou-
tras várias ações que eu poderia estar citando. 

Para nós, é muito importante ter o controle so-
cial ao nosso lado, desde que efetivamente realizado. 
Por que digo “ao nosso lado”? Porque somos parcei-
ros na construção, na crítica, na audição da crítica e 
na mudança de paradigma na saúde das mulheres 
deste País.
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Para nós, controle social não é só algo que está 
regulamentado em lei, para nós é algo cotidiano. Vi-
vemos isso no dia a dia, em todos os espaços, não 
só dentro do Ministério da Saúde, mas em todas as 
instâncias de saúde deste País, quer seja na atenção 
básica, quer seja até na média e alta complexidade. 

Destacamos que a saúde, conforme determina 
a Constituição Federal, é um dever do Estado, e nós 
temos feito e assumido isso. É um direito de todas as 
cidadãs e de todos os cidadãos, o que implica que o 
direito de acesso às políticas de saúde tem que ser 
resguardado. É nesse sentido que viemos mais uma 
vez parabenizar a Rede Feminista de Saúde e esta 
Casa por ter recebido essa demanda tão generosa, 
no sentido de homenagear este espaço que, para 
nós, é extremamente importante, qual seja a Câmara 
dos Deputados. 

Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Sra. Lidiane Gonçalves. 

De imediato, passamos a palavra à Sra. Clair 
Castilhos, Coordenadora da Comissão Intersetorial da 
Saúde da Mulher e Conselheira do Conselho Nacio-
nal de Saúde. É também farmacêutica e, com orgulho, 
registro e acrescento em seu currículo o fato de ser 
gaúcha, a exemplo de várias aqui, mas em seu nome, 
particularmente, faço uma homenagem a todas, por-
que oriunda da minha cidade Santana do Livramento, 
estando hoje no Brasil e no mundo.

Cumprimento-a pelo trabalho e informo que terá 
10 minutos para sua exposição.

A SRA. CLAIR CASTILHOS – Depois dessa 
apresentação, só cantando o Hino Farroupilha, Depu-
tada Emília Fernandes. (Risos.)

Em primeiro lugar, quero cumprimentar as com-
panheiras da Mesa, principalmente a Deputada Emília 
Fernandes, autora do requerimento para a realização 
desta audiência pública, com apoio dos demais cole-
gas companheiros e companheiras Deputadas, além 
de dizer do prazer que tenho ao ver na plateia todas 
as companheiras de luta há tanto tempo. 

Devo dizer do esforço da Télia Negrão na Secre-
taria Executiva da Rede, no sentido de dar-lhe cada 
vez mais abrangência e amplitude em sua ação.

Quero dizer que vou falar de um lugar de contro-
le social, que é um dos espaços em que a rede atua. 
Sou Conselheira do Conselho Nacional de Saúde na 
vaga, na cadeira destinada ao Movimento Organiza-
do de Mulheres em Saúde. Esse é o espaço em que 
a Rede atua. 

E por conta dessa participação, que não é só mi-
nha, pois já vem de longa data, desde os anos de 1995 
e1996, o Movimento de Mulheres conseguiu articular 

dentro do Conselho Nacional de Saúde uma comissão 
específica que monitora e acompanha no plenário da-
quele órgão as questões relativas à saúde da mulher. 
E essa comissão intitula-se Comissão Intersetorial de 
Saúde da Mulher. 

Vejam que isso é muito importante, porque é a 
capacidade que nós mulheres feministas assumimos 
ao longo da nossa trajetória de criar condições de ar-
ticulação entre o Legislativo, o Executivo, o controle 
social propriamente dito, as agências internacionais, 
a academia e os movimentos sociais.

E se olharmos a composição da Mesa, verificare-
mos que ela reflete perfeitamente essa situação. 

Falando disso, as questões que a CISMU costuma 
acompanhar dentro desse espaço de controle social 
vão desde o monitoramento das políticas públicas vol-
tadas para a saúde da mulher – especificamente des-
de o nascimento no País, em 1983, do Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher – até a Política 
Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 
em vigor nos dias de hoje. 

O que significa para nós essa questão do controle 
social? Sabemos que, em face das reformas neoliberais 
e da ingerência de órgãos econômicos e financeiros 
poderosos na formulação das políticas públicas em 
nosso País, o controle social se transforma quase em 
importância estratégica e tática para a sobrevivência 
das políticas sociais, caso contrário não teríamos tanta 
condição de acompanhá-las.

Assim, o controle social, para nós, é visto sob 
a ótica de ser a possibilidade de a sociedade orga-
nizada intervir nas ações do Estado, no gasto públi-
co, redefinindo-o na direção das finalidades sociais e 
resistindo à tendência de servir com exclusividade à 
acumulação do capital.

Essa ótica do controle social, para nós, é central 
porque, se já existe um profundo problema em relação 
à partilha das questões do orçamento público em finan-
ciar os órgãos e as ações sociais, imaginem se essas 
ações sociais forem voltadas às mulheres, que é um 
dos segmentos mais discriminados ou com maiores 
vulnerabilidades dentro dessa situação. 

Na linguagem corrente do Movimento Sanitário, 
“controle social”, na verdade, trata da organização, atu-
ação e intervenção dos diferentes segmentos sociais 
na fiscalização, monitoramento e avaliação do funcio-
namento do Sistema Único de Saúde – SUS. E ele é 
exercido com a participação organizada da sociedade. 
Mas também é possível – e o fazemos com frequên-
cia – recorrer ao Ministério Público, ao Parlamento, a 
todos os lugares onde seja possível a expressão das 
demandas da sociedade como um todo.
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Agora quero entrar no ponto central, a importância 
dos programas e projetos de capacitação da Rede Na-
cional Feminista de Saúde, porque, para que o controle 
social seja exercido a favor da sociedade, ele exige de 
seus sujeitos históricos uma compreensão do verda-
deiro sentido das palavras e dos discursos. Por quê? 
Porque o controle social ocorre nos fóruns em que as 
ações são predominantes discursivas, mediante uma 
retórica argumentativa técnica e política para a defesa 
de ideias e princípios. Então, é necessário que haja 
competência e conhecimento do significado dessas 
palavras, dessas siglas. Costumamos dizer que preci-
samos decodificar a “sopa de letrinhas” do SUS, pois 
há uma quantidade infinita de siglas, e devemos saber 
o significado e o sentido de cada uma. 

O nosso grande problema é que, nessas etapas 
em que havia uma hegemonia muito grande do ne-
oliberalismo, essa luta foi travada na sociedade, e a 
vitória foi deles. E eles ganharam fazendo com que a 
sociedade assumisse o seu palavreado como sendo 
a linguagem comum. Esse é o enfrentamento que a 
Rede vem fazendo.

Isso se revela quando ouvimos, por exemplo, 
discussões sobre a distribuição de recursos, pois a 
palavra “gasto” refere-se ao social; para o capital a 
palavra utilizada é “investimento”. Sempre é “Estado 
mínimo” para o social, mas “Estado máximo” para o 
capital. Precisamos, portanto, entender essas coisas, 
para não repetirmos. É possível perceber uma distri-
buição e uma destinação de recursos orçamentários 
do Estado sempre conflitivas e difíceis.

Não apenas ocorre isso com o Estado, mas tam-
bém com os próprios setores oprimidos da sociedade. 
Se isso ocorre em relações de poder assimétricas en-
tre brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, 
homens e mulheres, população do campo e da cidade, 
e assim por diante, imaginem essas diferenças em re-
lação às mulheres. A arena de disputa ocorre tanto no 
campo metafórico quanto no real. Portanto, precisamos 
analisar essas questões.

Dessa forma, quando analisamos a saúde da mu-
lher, que é o foco da CISMU, aparece imediatamente 
um dos principais alvos dos rótulos e das mistifica-
ções, que é a busca das mulheres pela legalização 
do aborto. A situação é tão passional e ideologizada, 
que a primeira pergunta que se costuma fazer para 
as pessoas é se são a favor ou contra o aborto; ou 
seja, é colocado o falso dilema, pois o que está posto 
não é ser a favor ou contra, mas o direito de escolha 
das mulheres. Dependendo da resposta, a pessoa é 
imediatamente rotulada de aborteira, assassina; ou 
rotulamos os outros também: pró-vida, pró-morte, fun-
damentalista, ético, desumano, e assim vai o palavre-

ado, sem que se consiga chegar ao verdadeiro fundo 
dessa questão.

No entanto, na vida real, as mulheres continuam 
realizando aborto, independentemente de crenças 
religiosas, situação social ou impedimentos morais. E 
estão morrendo quando querem ser mães e quando 
não querem ser mães, porque a mortalidade materna 
no Brasil é inaceitável, e a mortalidade por aborto é 
incontrolável diante dos marcos atuais da assistência 
prestada.

Portanto, é importante refletir sobre o mais per-
verso e doloroso rótulo cultural e definitivo do ser mu-
lher, que é a obrigatoriedade da maternidade. O único 
e legitimado destino da vida para a mulher é ser mãe, 
papel estimulado e referenciado pelo pensamento re-
ligioso e patriarcal.

Quando tratamos do controle social, há neces-
sidade de voltarmos ao sentido das palavras. E nós 
nos baseamos brevemente em Bakhtin, que é muito 
claro na forma de explicar o poder da palavra. Diz que 
a comunicação verbal, inseparável das outras formas 
de comunicação, implica conflitos, relações de domina-
ção e resistência, adaptação, hierarquia, utilização da 
língua pela classe dominante para reforçar o poder, na 
medida em que as diferenças de classe correspondem 
a diferenças de registro do signo, o mesmo do sistema. 
E essa é a linguagem sagrada dos padres, o terrorismo 
verbal da classe culta contra as mulheres.

Acho que precisamos analisar por que no Brasil 
ocorre esse histórico embate entre criminalização do 
aborto, descriminalização e legalização. Mas é nesse 
momento que aflora vigorosamente a linguagem aterro-
rizadora dos setores fundamentalistas religiosos. Eles 
utilizam a linguagem sagrada para intimidar a socieda-
de. Transformam em crime a necessidade de resolver 
um problema de saúde pública e qualificam de heréti-
cos e de desumanos os que ousam discutir assuntos 
como aborto, eutanásia, pesquisa com células-tronco, 
uso de preservativos para a prevenção da gravidez ou 
de doenças sexualmente transmissíveis. 

Bakhtin afirma que todo signo é ideológico; a 
ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Portanto, 
toda modificação da ideologia encadeia uma modifica-
ção na língua, e o signo é por natureza vivo e móvel, 
plurivalente, mas a classe dominante e o patriarcado 
– eu acrescento – têm interesse em tornar a língua 
monovalente, a língua do dominante. 

Ao trazer essa afirmação para o nosso presente 
histórico, é possível entender por que o ideário patriar-
cal e neoliberal centra-se no controle social, esvazia a 
discussão, torna-a subalterna e supérflua para reduzi-
la a um conjunto de ideias que não tem tanta impor-
tância no embate, mas isso é algo semelhante àquilo 
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que o movimento feminista denuncia quando se trata 
da repressão e silêncio à homofobia: isso não se diz, 
isso não se faz, nisso não se mexe.

Ultima frase, camarada Emília. Há um trecho 
no artigo do Emir Sader, na revista Caros Amigos, 
que diz que nós, mulheres, somos o sal da terra, a 
nova perspectiva desse mundo. Porque o mundo dos 
homens é isso o que temos aqui. São hegemônicos 
até hoje. O terceiro milênio nos pertence e não vai ter 
para ninguém.

Concluo citando Emir Sader, dizendo que, de 
qualquer forma, a história se faz nas condições que 
os homens encontram, com as forças que conseguem 
acumular. Collor triunfou e deu início a uma era que 
ainda não se fechou bem na história brasileira e que, 
de alguma maneira, gerou realidades irreversíveis a 
partir das quais a esquerda brasileira tem que agir.

Nas palavras de Sartre, deixemos tanto de falar 
do que a vida fez com a gente para refazer a vida a 
partir do que ela fez conosco, pois aceitar a realidade 
tal e qual ela é, não é conformar-se com ela, mas bus-
car outras formas de realizar os velhos e bons sonhos, 
porque esses são eternos se queremos fazer da his-
tória o reino do humanismo e da solidariedade. Essa 
é uma das lutas da rede.

Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, amiga Clair Castilhos, que re-
presenta neste momento a Comissão Intersetorial de 
Saúde da Mulher, também Conselheira do Conselho 
Nacional de Saúde e Professora do Curso de Farmácia 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço 
a V.Sa. a sua fala e a sua presença.

Terminadas as exposições das nossas convida-
das, passaremos de imediato aos debates. 

Eu gostaria de lembrar que todos os presentes, 
inicialmente a partir dos Parlamentares, terão 3 minutos 
para formular questões ou manifestar ideias.

Com a palavra a Deputada Janete Rocha Pietá, 
primeira Parlamentar inscrita.

A SRA. DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ – 
Boa tarde a todas as mulheres da Mesa.

Daqui ouvi o comentário de que as mulheres estão 
dominando. Eu disse que somos 52% da população. 
Nesta Casa, somos apenas 45 mulheres. A Casa do 
Povo não representa as mulheres na sua proporção, 
tendo em vista que somos 52% da população e menos 
de 9% da composição dos 513 Deputados da Câmara 
dos Deputados.

Em primeiro lugar, parabenizo a Deputada Emí-
lia Fernandes e a Rede Feminista de Saúde pelo ani-
versário e por estar propiciando-nos um debate de 

altíssimo nível. A meu ver, são abordadas questões 
fundamentais, que eu gostaria de realçar.

Vou referir-me, primeiramente, à questão levanta-
da pela Télia Negrão e citar alguns pontos que considero 
que deveriam ser abordados mais profundamente. 

É de suma importância promover a descoloni-
zação da mulher.

Acho que poderemos propor, diante das questões 
que vou levantar, outro tema para debate que, a meu 
ver, é superimportante: o Estado laico.

É outra questão fundamental nesse empode-
ramento que nós queremos fazer, através do conhe-
cimento, de todas as mulheres quanto ao seu papel 
fundamental de cidadã com direitos. E os direitos das 
mulheres são direitos humanos.

Esta Casa realmente não é laica. Teoricamente, 
ela tem um discurso de que o Estado é laico, mas ela 
não é laica. Sentimos e percebemos claramente isso. 
É questão fundamental que temos de tratar, porque, a 
partir dessa questão, não podemos confundir esta Casa 
com os princípios religiosos que cada um pode, deve 
ou não quer ter. Temos de tratar dessa questão.

A Jussara fez um diagnóstico. Acho que ela tam-
bém se referiu ao déficit da participação das mulheres 
e dos jovens. Acrescentaria o que a Fernanda levan-
tou, ou seja, o déficit da participação da mulher negra, 
dos jovens e dos jovens negros é também outro tema 
que vocês levantaram, mas que seria palco de outras 
discussões também de suma importância.

A Fernanda mencionou a integralidade. Não se 
pode separar. E essa ação tem de ser dinâmica. Há que 
se ter um desafio, que é um dos pontos que conside-
ro de suma importância, no tratamento das questões 
relacionadas a mulheres jovens, negros, DST e AIDS 
– em português, SIDA. São temas fundamentais, que 
não podem ser abordados em 3 minutos.

A Clair Castilhos citou questões fundamentais. 
Hoje, o Emir levanta também a questão de que nós 
mulheres somos as que mantêm ainda posições de 
esquerda e, nesse estado de construção democrática 
– nós, que viemos do período de lutas contra a ditadura 
-, mostram que democracia se constrói com algumas 
questões básicas, como liberdade. Para termos liber-
dade, temos de ter consciência e escolha.

Esta Casa vive um grande dilema, porque esta-
mos sob um facão de uma CPI que paira sobre nós. 
Se levada a termo, nós mulheres estaremos outra 
vez na fogueira da Idade Média, no que se refere às 
questões relacionadas às mulheres de Mato Grosso. 
Na verdade, por trás está o tema da decisão da mu-
lher relativamente ao seu corpo, decisão tão difícil e 
solitária que muitas mulheres têm de tomar, cujo preço 
muitas vezes é a vida.
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Queria apenas levantar esses temas. Acho que 
depois devemos aprofundar a discussão. O que aqui 
foi dito por todas contribuiria em relação a outras ques-
tões, com mais tempo de aprofundamento.

Parabéns, Deputada Emília. O tema foi abrangen-
te, integral. Temos um campo muito amplo para uma 
vasta discussão de cada tema.

Muita obrigada.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Deputada Janete Rocha Pietá, 
pelas suas considerações, muito oportunas.

Passo a palavra ao Deputado Nazareno Fonteles, 
do Partido dos Trabalhadores do Piauí.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES – 
Boa tarde.

Parabenizo a Deputada Emília pela iniciativa que 
aprovamos nesta Comissão.

Eu não pude ouvir todas, mas ouvi parcialmente 
duas e acho que completamente três das exposições 
das componentes da Mesa.

Não sei se a Rede tem trabalhado isso.
Eu dirijo a Frente Parlamentar da Segurança 

Alimentar e Nutricional, que trata do direito à alimen-
tação, da qual participa também a Deputada Emília 
Fernandes. Inclusive hoje estamos na expectativa de 
votar matéria relativa ao direito à alimentação como 
direito social. Depois de 21 anos, nem a sociedade ci-
vil, nem este Parlamento lembraram que alimentação 
é um direito social. Vamos cobrir essa lacuna.

Acho que tem sido muito fraco o trabalho reali-
zada no Ministério da Saúde a respeito da ponte saú-
de/alimentação. A despeito da norma feita junto com 
o Ministério da Educação, sabemos da existência de 
problemas como obesidade, seu impacto na saúde 
reprodutiva da mulher, os riscos de doenças nos que 
ainda vão nascer. A obesidade e o sobrepeso aumen-
tam assustadoramente.

Outro grande problema diz respeito à alimenta-
ção escolar, com o uso do açúcar e de refrigerantes. 
E esta Casa está inibida em votar contra a publicidade 
dos alimentos ruins. A meu ver, é necessário que mais 
setores da sociedade assumam isso.

A Rede Feminista está ligada à área da saú-
de. Faço aqui uma provocação. Estou sentindo falta 
da ajuda dela neste momento em que realmente há 
maior visibilidade do direito humano à alimentação. 
Retorno de um seminário internacional que se realiza 
desde ontem no Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, com a participação de represen-
tantes de outros países. Inclusive o Relator da ONU 
para o Direito Humano à Alimentação esteve presente. 
Sentimos falta disso.

Particularmente, entendo que esta Casa aprovou 
uma lei importante, a Lei da Alimentação Escolar. Eu 
me empenhei muito nisso, por intermédio da Frente. 
Precisamos barrar nas escolas este tipo de alimento 
não saudável, refrigerantes e outros produtos que não 
vem ao caso listar.

A meu ver, passamos por grande conscientização, 
sobretudo as mulheres. Sabemos o papel das mães 
no que diz respeito às crianças e adolescentes, a fim 
de ajudá-los. Isso sem citar o papel das professoras, 
dos professores.

Algo que tem sido surpreendente nessa minha 
experiência de mais de 2 anos aqui é que até a aca-
demia, na formação de profissionais da área de saúde, 
nutrição e tantas outras, é muito ignorante no que se 
refere à segurança alimentar e nutricional. Digo isso 
com base nos depoimentos que ouvi, inclusive hoje. 
Isso mostra uma grande lacuna. Portanto, é preciso 
que os movimentos sociais, as entidades realmen-
te comprometidas com os direitos humanos ajudem 
nesta grande ameaça à nossa saúde: os maus hábi-
tos alimentares.

Estatísticas do próprio Ministério colocadas no 
Guia Alimentar mostram que cerca de 50% das do-
enças cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidade e 
alguns tipos de câncer poderiam ser evitados apenas 
com a mudança de hábitos alimentares.

Isso é apenas para percebermos o investimento 
de quem luta pela saúde – tive até a oportunidade de 
ser Secretário de Saúde, conheço razoavelmente a luta 
do SUS desde 1986 – e o quanto a área de segurança 
alimentar precisa avançar. Então, nós precisamos for-
talecer esse lado, e o fortaleceremos, libertando muito 
do nosso povo dos males que os maus alimentos têm 
causado e continuam causando não apenas no Brasil, 
mas em todo o mundo.

Era esse o apelo.
Já que a Deputada Emília atua nas 2 Frentes, 

aproveito para comprometê-la ainda mais, com o in-
tuito de sensibilizar as companheiras a discutir essa 
temática na Rede Feminista de Saúde.

Era o que eu tinha a dizer.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Obrigada, Deputado Nazareno Fonteles. Foram 
oportunas as considerações de V.Exa. exatamente ao 
fazer este link alimentação/saúde/mulher. Tem tudo a 
ver. Esse tema já foi pautado pela Rede desde junho, 
quando nós dialogamos em uma audiência realizada 
no Ministério da Saúde. Mas tenho certeza de que 
fortaleceremos a nossa luta a partir desse seu cha-
mamento.

Concedo a palavra ao Deputado Dr. Talmir.
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O SR. DEPUTADO DR. TALMIR – Parabéns, 
Deputada Emília Fernandes.

A título de colaboração, quero tecer alguns co-
mentários.

Quando a Fernanda Lopes falou a respeito de dis-
criminação, pensei muito na situação da mulher negra. 
Fiz parte da CPI do Sistema Carcerário. Durante as 
reuniões ouvimos dizer que primeiro chegou ao Brasil 
o navio negreiro, depois se instalou a senzala e hoje, 
os porões dos presídios. Nelson Mandela dizia: “Se 
você quiser conhecer a realidade de um país visite os 
porões de seus presídios”. Quando fizemos visitas a 
esses porões, vimos o sofrimento de todos com a su-
perlotação etc. A situação da mulher sempre foi muito 
debatida: falta de privacidade; alojamento conjunto com 
a criança recém-nascida; falta de especialidade médica 
para o acompanhamento das mulheres.

Eu me lembro de uma situação ocorrida numa 
delegacia da cidade de Pirapozinho. Só havia mu-
lheres presas, e muitas diziam não receber visita de 
defensor público, de delegado. Várias já haviam cum-
prido a sentença, já deveriam estar soltas há mais de 
1 ano. Percebemos o sofrimento. Mulheres disseram 
que abraçavam seus filhos pelas grades. Não tinham 
o direito nem de receber seus filhos dentro do presídio. 
É realmente deprimente essa situação.

Se nos pudesse ajudar, Fernanda, gostaria que 
apurasse o que a ONU e a Anistia Internacional têm 
dito sobre as mulheres no sistema penitenciário no 
Brasil.

Indicamos que fossem gastos 3 bilhões no sis-
tema carcerário, mas no máximo 800 milhões foram 
liberados neste Governo. Então, realmente vemos esse 
sistema caótico. Por outro lado, vemos avanços, como 
a criação de delegacia de mulheres, aprovação da Lei 
Maria da Penha.

Você também fez referência à pessoa com defici-
ência. Na minha cidade, Presidente Prudente, ajudei a 
criar o conselho das pessoas com deficiência. Vemos 
que a pessoa com deficiência é normal, como todos 
nós. Sou médico, e entendemos que a mulher, mesmo 
a com deficiência, tem direito a tudo, a namorar, a ca-
sar. Nesse sentido, deveria haver maior fortalecimento 
no que diz respeito a esse tema. Em São Paulo atua a 
Linamara, que trabalha no conselho das pessoas com 
deficiência; a Deputada Célia Leão, portadora de de-
ficiência. E vemos pelo mundo afora lindos trabalhos 
sendo feitos por pessoas com deficiência.

Com bem disse a Deputada Janete, há também 
a questão da falta de espaço, que acredito ser cultural, 
de a mulher não ter vez na política. No máximo, 9,5%. 
Minha esposa mesmo foi candidata a Prefeita na mi-
nha cidade, Presidente Prudente, e vemos que ainda 

impera o machismo, que não digo que é só da parte 
dos homens, é cultural. Isso tem que ser mudado. Em 
relação à entrada da mulher na política, lutamos por 
30%, mas deveriam ser, no mínimo, 50%.

Hoje, temos em nosso Partido Verde a Marina 
Silva, candidata a Presidente da República. A Dilma 
de um lado, a Marina de outro. Vamos torcer para que 
seja eleita uma mulher, e que seja a Marina.

Deputada Emília, que preside esta reunião, estive 
durante 15 dias na Índia, debatendo a situação de vio-
lência contra a menina mulher – era esse o título. Lá, 
conhecemos muito bem o trabalho da Madre Teresa de 
Calcutá. Inclusive conheci uma instituição que acompa-
nhava só pessoas com deficiência abandonadas. Nunca 
vi isso no Brasil. Conheço a Cotolengo, conheço algu-
mas entidades, mas aqui não há nenhuma parecida com 
aquela. A Madre Teresa de Calcutá fazia palestras em 
todo o mundo e dizia que a pobreza não é o pior. Não 
é por ser pobre que a pessoa vai ser criminosa. Não. 
Independentemente da classe, existe essa questão da 
marginalidade. Deveríamos ter políticas públicas não 
só para as mulheres, mas também para os homens. 
O exemplo da Madre Teresa de Calcutá na Índia deve 
ser levado em conta, a fim de haver a inclusão social 
das pessoas que vivem na marginalidade.

Juntamente com a Deputada Janete Rocha Pietá, 
visitamos os acampamentos na região do Pontal do 
Paranapanema. Lá nos encontramos com a Deolinda. 
Vemos tantos sacrifícios... Falamos a respeito das pri-
sões, das mulheres com deficiência, da situação dos 
presídios no Brasil.

Penso que deveria haver uma política de inclu-
são. O debate hoje é sobre a mulher. Então, devemos 
falar da inclusão da mulher que está nos presídios, 
nos acampamentos. Vi na Índia uma mulher que le-
vou avante toda essa questão da inclusão. Deputada 
Emília, deveríamos trabalhar nesse mesmo sentido. 
Acredito que a mulher está sendo muito penalizada. E 
ela é especial, como já foi dito aqui, no que se refere 
a saúde, educação, habitação, lazer.

Fernanda, gostaria de ter um feedback sobre o 
que dizem a Anistia Internacional e a ONU sobre a 
situação da mulher presa no Brasil. Sabemos que o 
Ministério Público está agindo de tal maneira que a 
sociedade às vezes não compreende, mas ela age por 
ação direta da Anistia Internacional e da ONU.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Deputado Dr. Talmir.

Eu seria a próxima a falar, mas, tendo em vista 
a honrosa presença nesta audiência pública da Presi-
denta da Comissão de Educação da Câmara dos De-
putados, nossa companheira e conterrânea Deputada 
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Maria do Rosário, concederei a palavra a S.Exa., para 
que teça suas considerações.

A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO – 
Muito obrigada, Deputada Emília Fernandes.

Meus cumprimentos a V.Exa. e a todos os in-
tegrantes da Comissão de Legislação Participativa, 
colegas Deputados Dr. Talmir, Janete Rocha Pietá, 
Nazareno Fonteles.

A Deputada Emília muito nos mobiliza em tor-
no das questões de gênero. Antes de tudo, quero dar 
o testemunho de como faz diferença para nós o seu 
mandato e o fato de realizarmos um trabalho inte-
grado, cooperativo, que procura estabelecer na vida 
política uma relação, um posicionamento a partir das 
questões de gênero, de interação e cooperação en-
tre nós mulheres da Casa. Por isso eu a cumprimento 
verdadeiramente.

A Deputada ligou para o nosso gabinete. Estamos 
aqui a seu chamado, a fim de falar sobre a importância 
desse programa.

Cumprimento também a Fernanda Lopes, da 
UNFPA; a Lidiane Gonçalves, do Ministério da Saúde; 
a Télia Negrão, ativista, líder do movimento feminista 
em todo o Brasil; especialmente pelo apreço que tenho 
pelo seu trabalho e por sua pessoa, a Jussara Reis Prá, 
que tive a honra de ter na minha banca de mestrado, 
uma das professoras a conferir seu parecer à minha 
dissertação; e a Clair Castilhos, liderança muito impor-
tante na luta das mulheres em todo o Brasil.

Ao ouvi-las – não pude ouvir todas -, fiquei pen-
sando nos desdobramentos que devem ocorrer na 
agenda educacional brasileira. Hoje mesmo a Comis-
são de Trabalho analisou uma indicação que fiz há 
alguns anos. Às vezes demora muito para as coisas 
andarem aqui dentro, e às vezes andam muito rápido. 
Por exemplo, a CPI citada pela Janete foi de um dia 
para o outro. Por outro lado, há projetos nossos que 
passam por um processo lento. Deputado Dr. Talmir, 
a referência que faço, com muito respeito, é uma ver-
dade: às vezes, o trâmite do projeto é muito rápido, às 
vezes é lento. 

O projeto em análise diz respeito a como os cur-
rículos escolares e como o ambiente escolar devem 
produzir relações de respeito, convivência e valoriza-
ção a partir da questão de gênero. Podemos afirmar 
que todas as instituições, Professora Jussara Prá, são 
generificadas, pautadas pela dimensão de gênero. 
Elas estão coordenadas nas suas direções e no seu 
modo de agir por dimensão de gênero, assim como 
por outras dimensões que compõem a sociedade con-
temporânea. 

As questões de gênero misturam-se excessiva-
mente, no mundo contemporâneo, aos padrões de 
consumo da sociedade em que vivemos. 

Ouvi o Deputado Nazareno Fonteles falando sobre 
as questões da merenda e outras questões. O Ministro 
da Educação esteve conosco nesta manhã debatendo 
várias questões, dentre as quais o uniforme escolar. 
Hoje, se de um lado, como política pública industrial 
do Brasil, toda área têxtil tem interesse nisso – e esta 
é uma casa de interesses -, por outro lado, a questão 
dos uniformes escolares, como eles são escolhidos, 
revela também o que fazemos com o corpo: se o es-
condemos, se o mostramos, se o moldamos, e dentro 
de que padrões. A escola, portanto, Professora Jussara 
Prá, está todo o tempo debatendo e decidindo sobre 
questões de gênero e de direitos sexuais e reproduti-
vos: os corpos que se escondem, a sexualidade que 
se nega; aqueles escritos nos banheiros que não se 
dizem nas salas de aula ou que não se dizem para o 
professor; ou a ausência da orientação, essas dificul-
dades todas que existem em torno de se tratar o tema 
da sexualidade como parte da vida. 

Proponho, Deputada Emília Fernandes, que o 
trabalho de V.Exa. na Comissão de Legislação Parti-
cipativa se integre – como é natural, porque já é inte-
grado -, via bancada feminina. Que seja franqueado 
à Comissão de Educação e Cultura, nos dois temas, 
educação e cultura, um debate que trate dessa questão 
dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, mas 
olhados pela menina e pelo menino também, olhados 
a partir do que é ser criança e ser adolescente, do que 
é ter o corpo e a cabeça em movimento sob todas as 
pressões que a sociedade contemporânea faz, seja 
nas questões vividas pelas comunidades mais po-
bres – como a gravidez, pois não tenhamos dúvida de 
que a gravidez é um imperativo para muitas meninas, 
quase uma etapa de transição à vida adulta nas vilas 
populares e favelas brasileiras, como parte da cultura 
de “estou crescendo, agora sou mãe, não sou mais a 
menina, tenho algum poder nessa relação” -, seja nas 
questões relativas à sexualidade, separando-se a se-
xualidade da violência. Não é necessário debatermos 
sexualidade e violência como um binômio que se in-
tegra, o que normalmente temos feito.

Faço essa sugestão e coloco-me à disposição 
para isso. 

O Secretário Executivo do Ministério da Cultura 
está presente na nossa Comissão, que está em fun-
cionamento neste momento. Estou nesta reunião por 
considerar o tema abordado importante. 

Por último, reafirmo o que disse a Deputada Ja-
nete Rocha Pietá há poucos instantes: a Câmara dos 
Deputados tem poucas Deputadas. Incomoda-me muito 
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que a Câmara seja chamada “Câmara dos Deputados”. 
Há uma frase da Rosa Montero, uma autora espanhola, 
que diz que tivemos que ter sempre muita imaginação 
para ouvirmos no feminino aquilo que sempre é dito no 
masculino. Desde pequenas somos chamadas a trans-
formar as palavras para nos incluirmos. As leis ainda 
são escritas no masculino; os imperativos legais, como 
as leis são feitas, tudo é escrito no masculino. Nesses 
aspectos também temos que pensar. 

Eu fiquei mobilizada a dizer isso a partir das falas 
das Deputadas Janete Rocha Pietá e Emília Fernan-
des, as quais cumprimento mais uma vez.

Obrigada. Parabéns! (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Deputada Maria do Rosário.

Passo imediatamente a mais duas inscrições de 
representantes das entidades, até porque estamos 
acelerando a reunião, pois foi acionada a luz que nos 
informa que foi iniciada a Ordem do Dia no plenário. 
Portanto, nós, Parlamentares, teremos que nos des-
locar dentro de alguns minutos.

Passo a palavra à Sra. Maria Goretti Lopes, Presi-
denta da Associação Brasileira de Enfermagem, e à Sra. 
Talita Victor Silva, do Ministério da Saúde. Finalmente, 
daremos a palavra aos demais palestrantes, para uma 
breve rodada, a fim de encerrarmos a reunião. 

A SRA. MARIA GORETTI DAVID LOPES – Depu-
tada Emília Fernandes, demais Deputados presentes, 
Sras. Télia Negrão, Clair Castilhos, Lidiane Gonçalves, 
Fernanda Lopes, Professora Jussara Prá, demais mu-
lheres que compõem esta Mesa, demais companhei-
ras, devo dizer-lhes que é um prazer e uma grande 
alegria estar nesta reunião. Era meu desejo usar a 
palavra para dizer da minha satisfação, como militan-
te do Movimento Feminista, enfermeira, dirigente da 
Associação Brasileira de Enfermagem, entidade que 
congrega mulheres – somos hegemonicamente uma 
categoria feminina -, de comemorar a chegada da ma-
turidade da Rede Nacional Feminista de Saúde, que 
já nasceu ousada, podemos afirmar isso. É nosso de-
sejo que ela continue ousada, com muitas iniciativas 
e com vida longa para muitas conquistas em prol da 
sociedade brasileira. 

Quero dizer do nosso compromisso, como militan-
tes pela Associação Brasileira de Enfermagem, com o 
desenvolvimento do projeto Trilhas da Saúde das Mu-
lheres, por meio do qual fortaleceremos essa parceria 
com a Rede para mobilizar e capacitar profissionais 
da enfermagem – enfermeiros, técnicos, auxiliares de 
enfermagem e usuários do sistema de saúde -, dentro 
de nossas possibilidades. 

Tomo a liberdade, Deputada Emília Fernandes, de 
fazer a seguinte proposta: V.Exa. e as nobres Deputadas 

que compõem a bancada feminina poderiam pensar 
na possibilidade de capacitar as mulheres servidoras 
desta Casa. A Deputada Maria do Rosário nos diz que 
esta é uma Casa de leis que ainda se define sempre 
no masculino. Lembro que há aqui um conjunto muito 
grande de mulheres, funcionárias ou assessoras de 
gabinetes, enfim, todo o conjunto do Congresso Nacio-
nal. Quem sabe com a parceria com a Rede Nacional 
Feminista de Saúde e a bancada feminina possamos 
promover a capacitação dessas mulheres trabalhadoras 
desta Casa, para que passem a enxergar os projetos, 
a redação e o conteúdo dos projetos na perspectiva 
de gênero, utilizando esses marcos introduzidos no 
projeto Trilhas da Saúde das Mulheres? 

Meus cumprimentos a todas as companheiras 
presentes e meu grande abraço à Télia Negrão, a quem 
desejo muita força, para que continue dirigindo-nos 
como Secretária Executiva da Rede. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Sra. Maria Goretti. 

Passo a palavra à Sra. Talita Victor Silva.
A SRA. TALITA VICTOR SILVA – Boa tarde a 

todas. Parabenizo a Rede pela maioridade. 
Eu poderia apresentar-me como servidora públi-

ca do Ministério da Saúde, estudante, militante social, 
cristã, mas me apresento como mulher. Basta isso, pelo 
menos para falar o que tenho a falar agora. 

A minha pergunta específica é dirigida à Sra. 
Télia Negrão, nessas considerações finais, para que 
S.Sa. explique um pouco o histórico da Rede Nacional 
Feminista de Saúde.

A Rede foi criada na década de 90, década de 
dissensos, de movimentos sociais. A partir de 2000, 
os movimentos têm sofrido uma criminalização muito 
severa. Há uma ofensiva conservadora muito grande 
contra a pobreza, de forma geral, contra a população 
de rua, contra a juventude, em especial contra as fe-
ministas que ousam lutar hoje contra o patriarcado, 
contra os padrões heteronormativos, haja vista essa 
caça às bruxas, citada pela Deputada Janete Rocha 
Pietá, nessa questão da CPIs. Em todos os setores da 
sociedade está havendo essa criminalização e essa 
ofensiva.

Que todas se sintam à vontade para contemplar 
um pouco mais esse processo e transmiti-lo a todas 
nós.

Dirijo-me especialmente à Sra. Lidiane, colega 
do Ministério da Saúde, para perguntar sobre que 
tipo de políticas estão sendo desenvolvidas para a 
saúde da mulher, especificamente para a lésbica, que 
acaba um pouco invisibilizada – pouco não, bastante 
invisibilizada -, sob o contexto de política pensada e 
implementada. 
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Clair Castilhos fez brilhante explanação também. 
Eu gostaria que S.Sa. falasse um pouco mais, na sua 
consideração final, sobre o controle social feito pelos 
conselhos e os gastos públicos. Como está a luta de 
verdade? Na execução orçamentária, que sabemos 
ser o nó das coisas, quais são as diretrizes de políti-
cas públicas tiradas nos conselhos e nas conferências 
setoriais realizadas no Brasil nos últimos anos?

Muito obrigada.
Boa tarde a todos.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada pelas contribuições.

Vejo a importância do tema e desta audiência, 
não apenas para nos fortalecer e para nos alegrarmos 
diante do trabalho maravilhoso que a Rede Feminis-
ta de Saúde faz, mas principalmente para mostrar os 
inúmeros enfoques deste tema, que se relaciona com 
saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens, das 
mulheres negras, etc. Devem vir desdobramentos, 
como disse muito bem nossa Deputada.

Pretendo abrir mão da minha fala e passar de 
imediato às considerações, mas antes devo referir-
me a algumas questões diretamente feitas para nós 
integrantes da Casa.

A primeira, eu diria, é uma provocação que há 
tempo a Deputada Maria do Rosário e eu discutimos: 
esta Casa, definitivamente – tenho analisado isso desde 
que estava no Senado -, precisa incorporar uma nova 
denominação. Assim como é “Senado Federal”, esta 
Casa deve ser “Câmara Federal”, e não “Câmara dos 
Deputados”. Precisamos construir uma alternativa que 
dê visibilidade às mulheres, não apenas às Parlamen-
tares mas também às funcionárias.

A proposta da Sra. Maria Gorete sobre a capaci-
tação das mulheres desta Casa é excelente. Sou uma 
das Procuradoras Adjuntas da Procuradoria Especial 
da Mulher, criada este ano na Casa. Vamos encami-
nhar proposta nesse sentido, porque temos o dever 
de acompanhar a realidade das mulheres aqui, os 
projetos que estão tramitando e como as leis estão 
sendo aplicadas.

Não é por acaso que levamos ao Colégio de 
Líderes a PEC nº 590, de 2006, que inclui mulheres 
nas Mesas da Câmara e do Senado e nas Comissões. 
Defendemos o texto na primeira reunião e a Deputada 
Janete Rocha Pietá o defendeu em outra. Em síntese, 
a matéria está colocada como prioridade da bancada 
feminina, e os Líderes acataram o encaminhamento 
da proposta à votação.

A PEC da Alimentação é também matéria que 
está sendo muito debatida e acompanhada aqui.

Cito essas questões pontuais e destaco a inte-
ração que temos com outras Comissões, a exemplo 

da Comissão de Educação. Hoje, na Comissão de Tra-
balho, aprovamos um dos pontos que há 2 anos, logo 
que surgiu o Plano de Desenvolvimento da Educação, 
trouxe à realização os Planos de Ação Articulada nos 
Municípios. Eu fazia uma análise – sem mandato – so-
bre educação nos Municípios. Analisei 175 Municípios 
das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, durante 
2007 e 2009. Constatei que nenhum deles incorporava 
à sua prática curricular, nem na sala de aula, nem entre 
professores e professoras, políticas de enfrentamento 
da violência contra a mulher.

E refiro-me, ainda, à própria lei que estabelece 
no currículo a inclusão da história e da cultura afrodes-
cendente – é lei, tem que ser definitivamente incluída. 
Pouquíssimas escolas trabalhavam e desenvolviam 
suas atividades com essa conotação. Vejam quanta 
coisa precisamos ainda desenvolver!

O projeto que aprovamos hoje, de autoria da 
Deputada Maria do Rosário, leva para o currículo es-
colar – e para alunos, pais, professores e funcionários 
– o diálogo, a fala, a voz, o clamor, a transparência da 
triste realidade da violência – a grande maioria dentro 
dos próprios lares – praticada contra mulheres pelos 
companheiros, na presença de filhos, que sofrem du-
plamente essa questão.

A temática é muito abrangente e muito rica. 
Parabéns, Rede Feminista de Saúde! Este projeto 

Trilhas de Saúde das Mulheres é fundamental!
Temos de fazer uma grande divulgação desse pro-

jeto, porque todos os movimentos sociais, sindicatos e 
gestores públicos precisam apropriar-se desses dados. 
Quando se quer discutir a questão das mulheres nos 
Municípios, nós que fazemos parte do Fórum de Mu-
lheres do MERCOSUL – e quero pedir desculpas por 
não ter registrado a presença da Lurdes Santiago, do 
Fórum de Mulheres do MERCOSUL, apesar do convívio 
constante, já que presido a entidade no Brasil – levamos 
a questão de gênero para ser discutida junto com os 
Municípios, com as entidades municipalistas. É lá que 
as políticas podem ser transformadas e ampliadas, e 
os espaços de empoderamento da mulher construídos 
e fortalecidos com todos os vieses necessários. 

Queremos também nos somar às ponderações 
do Deputado Nazareno Fonteles, para que a Rede faça 
uma manifestação pública e se incorpore nessa grande 
campanha de aprovação da PEC da Alimentação, como 
direito social, como compromisso de Estado. 

O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimenta-
ção. Seria bom se esta Câmara, assim como o Sena-
do, que já aprovou essa PEC, desse a demonstração 
para o Brasil e para o mundo de que este País deseja 
erradicar a miséria e a fome no nosso País.
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Parabéns! Muito obrigada pela presença de to-
das as nossas palestrantes, excelentes mulheres. Foi 
dado apenas um trailer da capacidade, do conheci-
mento dessas maravilhosas lutadores sociais, alta-
mente competentes, que trabalham essas questões 
há muitos anos. 

Parabéns à Rede Feminista de Saúde! 
De imediato, convidamos para fazer as conside-

rações finais a Sra. Clair Castilhos e, depois, as Sras. 
Lidiane Gonçalves, Fernanda Lopes, Jussara Prá e Télia 
Negrão. Cada uma falará por 3 minutos, por favor.

A SRA. CLAIR CASTILHOS – Depois a Talita 
falará sobre a luta do controle social na realidade.

Essa questão dos orçamentos para o financia-
mento da saúde começa com a Emenda Constitucio-
nal nº 29, que é a grande luta que tem de ser vencida 
e enfrentada; dentro disso, as partilhas desses orça-
mentos garantidos para os diferentes programas de 
saúde que vêm das diferentes políticas voltadas para 
a saúde. É um longo tema. Até me proponho a discuti-
lo mais apropriadamente, mas ocorre no cotidiano a 
luta, passo a passo. Centavo a centavo vamos con-
seguindo essas questões, tudo isso sob o manto de 
uma enorme discriminação, disfarçada de prioridades 
gerais que rompem com a questão da equidade. Ou, 
então, o Movimento Sanitário considerava as lutas das 
mulheres e os nossos programas específicos como 
programas verticais. Dizia-se que queríamos a inte-
gralidade. No entanto, o programa Saúde da Família 
é vertical e ninguém fala nada, porque se trata de fa-
mília nuclear patriarcal. Infelizmente não terei tempo 
para avançar tanto.

Concordo plenamente com as considerações da 
Deputada Janete Rocha Pietá em relação à laicidade 
desta Casa. Digo que realmente nem a Casa nem o 
nosso Estado é laico. Pelo contrário, é eivado de mi-
soginia total. Isso deve ser levado em conta. Até quero 
sugerir que junto à CPI do Aborto – a CPI da Fogueira, 
falando melhor – faça-se a CPI da Misoginia dentro do 
País, porque o tipo de palavreado e leis que estão sur-
gindo contra as mulheres e o seu corpo dentro desta 
Casa merecem uma CPI específica.

O próprio Foucault falava sobre o que interessa 
fundamentalmente ao capitalismo e a todas essas lu-
tas reacionárias. É o domínio do corpo, porque o corpo 
declara e demonstra a diferença e é o corpo que tem 
que ser subjugado, subordinado e explorado; é com o 
trabalho dele que se extrai a mais-valia, senão, extraia-
se com os robôs, que dão muito menos trabalho do 
que pessoas humanas. Então, acho que precisamos 
analisar isso. 

Se as leis são escritas no masculino, não somos 
obrigados a cumpri-las. (Risos.) Não tem muito a ver co-
nosco. Até fico mais tranquila, para dizer a verdade. 

Sobre as questões que o Deputado Nazareno 
Fonteles levantou a respeito do direito à alimentação, 
ele não falou sobre tudo, porque aqui não dá, mas 
quero dizer que, quando S.Exa. se refere à ignorância 
da Academia a respeito da alimentação e dos hábitos 
saudáveis, não podemos nos esquecer que a Academia 
é um aparelho de reprodução ideológica do Estado, 
e a história da alimentação reproduz a ideologia das 
multinacionais, do monopólio da semente, dos trans-
gênicos, dos aditivos que, na ótica deles, agregam 
valor aos alimentos. 

Para terminar, o Deputado Dr. Talmir referiu-se 
à questão das negras. Quanto ao navio negreiro, à 
senzala e ao presídio, uma aluna minha da Medicina, 
em Florianópolis, fez uma pesquisa no presídio femi-
nino e, além das condições abjetas de vidas que as 
presidiárias têm, há ainda uma discriminação brutal, 
porque os homens têm visitas íntimas toda a semana 
e as mulheres apenas uma vez por mês – e isso de 2 
anos para cá, porque até então não tinham. Então, essa 
é uma questão a ser vista também, porque se trata de 
saúde mental, de promoção da saúde e do equilíbrio. 

Era isso que tinha a dizer. Muito obrigada a to-
dos e a todas. É um imenso prazer estar aqui porque, 
apesar das críticas, esta Casa representa verdadeira-
mente tudo o que precisamos para a consolidação da 
democracia, da amplitude, da liberdade e da própria 
laicidade da representação popular. 

Obrigada. (Palmas.) 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Clair Castilhos. Parabéns pelas 
suas considerações. 

Pedimos a todas que, se também desejarem, po-
dem enviar algo por escrito para que multipliquemos; 
aqui as notas taquigráficas registram tudo. Pretende-
mos, inclusive, verificar a possibilidade de fazer uma 
separata com as respectivas falas de cada um dos 
palestrantes. Se quiserem enviar alguma complemen-
tação, algum dado, sempre é bem-vindo.

Nós estamos encaminhando à Mesa e pedimos 
que seja transcrito nos Anais um texto em que se 
destaca a trajetória da Rede, a verdadeira história do 
movimento das mulheres, e o que é o Projeto Trilhas 
da Saúde das Mulheres, que também encaminhamos 
para que seja anexado à nossa fala, tendo em vista 
que estamos abreviando pelo adiantado da hora. 

De imediato, concedo a palavra à companheira 
Lidiane Gonçalves, do Ministério da Saúde. 

A SRA. LIDIANE GONÇALVES – Vou ser bem 
rápida ou, pelo menos, tentarei sê-lo. Quero pontuar 
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algumas coisas que, inclusive, o Deputado Dr. Talmir 
abordou. 

Em relação às pessoas com deficiência, Dr. Tal-
mir, temos uma área técnica de saúde das pessoas 
com deficiência. Inclusive, no nosso departamento, 
há a saúde da mulher, a saúde no sistema peniten-
ciário, adolescente, jovem, criança, amamentação, 
saúde mental, saúde do homem, enfim, todas estão 
dentro desse Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. 

Neste ano, realizamos um seminário sobre direi-
tos sexuais e direitos reprodutivos das pessoas com 
deficiência – foi em março ou abril. Esse seminário re-
alizou-se aqui em Brasília e, para assisti-lo, trouxemos 
várias pessoas com deficiência ou que trabalham com 
pessoas com deficiência e com o tema da sexualidade, 
do País todo. Esse documento foi consolidado e está 
agora em fase de consulta pública, no site do Ministério 
da Saúde. Seria muito importante receber as contribui-
ções do senhor e de todas as pessoas que, obviamente, 
desejarem contribuir para este documento. 

Como temos uma área técnica de saúde no siste-
ma penitenciário, também seria importante essa inter-
locução com os Deputados que fizeram parte da CPI. 
Eu me lembro que a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres montou, recentemente, um grupo de 
trabalho só para ver a situação das mulheres que se 
encontram presas. Existe até um relatório produzido. 
A Secretaria tem desenvolvido algumas ações para 
essas mulheres, como alguns mutirões no sentido de 
agilizar os processos judiciais. 

Na verdade, cada tema que a gente fala aqui 
tem vários desdobramentos. Falar de direitos sexu-
ais reprodutivos é falar de várias mulheres diferentes. 
Talvez seja interessante ouvir um pouco a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres no desdobra-
mento das ações a partir desse relatório que está no 
site da SEPM.

Por último, quanto à saúde das mulheres lés-
bicas, eu queria informar, Talita, que o Ministério da 
Saúde produziu um material de saúde das mulheres 
lésbicas, direcionado às organizações da sociedade 
civil que trabalham com esse público. O material foi 
focado para se trabalhar em oficinas de saúde e se-
xualidade. O material, chamado “Chegou a hora de 
cuidar da saúde”, foi um sucesso. Tínhamos a ideia de 
produzir um quantitativo “x”, mas tivemos que dobrar 
o quantitativo, porque a demanda foi muito grande, e 
está contemplado no Plano de Ação de Saúde da Mu-
lher 2008-2011 como um objetivo específico – antes, 
a gente tinha mulheres lésbicas sendo um objetivo 
dentro da Política de Saúde da Mulher. Também está 
dentro do Plano Integrado de Enfrentamento à Femi-

nização como uma agenda afirmativa para trabalhar 
com esse segmento.

No mais, eu gostaria de agradecer à Comissão 
de Legislação Participativa e a todas as pessoas pre-
sentes ou que estão nos ouvindo ou assistindo. Acho 
que tudo isso contribui, mudanças mesmo de paradig-
ma, de perspectiva. Vamos continuar o debate fazendo 
dessa maneira, desdobrando os diversos assuntos no 
que tange a direitos sexuais e reprodutivos.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Lidiane Gonçalves, Técnica de 
Saúde da Mulher do Ministério da Saúde.

Passo de imediato a palavra à Sra. Fernanda 
Lopes, Oficial de Programas do Fundo de População 
das Nações Unidas.

A SRA. FERNANDA LOPES – Eu também vou 
tentar ser breve. Sempre é um grande desafio resu-
mir tudo. 

Gostaria de fazer alguns comentários e mais uma 
vez reiterar a disponibilidade do Fundo de População 
das Nações Unidas para contribuir com os desdobra-
mentos e os encaminhamentos que foram elencados 
aqui nesta audiência. 

Primeiro, quanto à proposta apresentada pela 
Maria Gorete, já acolhida pela Deputada Emília Fer-
nandes, que nós possamos pensar em construir essa 
proposta de capacitação, de educação permanente 
dirigida às mulheres que trabalham aqui na Câmara, 
com foco nos direitos humanos, mas numa perspectiva 
de gênero, raça, faixa etária ou geração. Compreen-
der os fatores estruturantes das desigualdades e da 
cronicização da pobreza é essencial. 

Mais uma vez eu gostaria de ressaltar que não 
existem experiências isoladas. O racismo, o sexismo, 
o adultocentrismo, todas essas ideologias trabalham 
juntas. Não existem só, como normalmente se fala, de-
sigualdades acumuladas, mas existem intersecções. 
Em cada momento da vida é uma dimensão que se 
faz mais forte. Mas se nós não assumirmos o compro-
misso de efetivamente discutir os vários fatores que 
estruturam essas desigualdades e que, como coloquei 
anteriormente, cronicizam a pobreza, é muito compli-
cado pensar no desenvolvimento como ampliação das 
potencialidades individuais e coletivas. 

Quanto a essa proposta de capacitação e educa-
ção permanente das trabalhadoras desta Casa, caso 
seja acolhida e efetivada, o Fundo se dispõe, sim, a 
ser também parceiro e com um valor agregado des-
sas outras dimensões do pensar, o ser mulher, o ser 
mulher atuante nesta Casa, o ser mulher atuante em 
vários espaços da sociedade brasileira.

Um outro ponto que eu também gostaria de co-
mentar, relacionado à fala da Deputada Maria do Ro-
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sário, da Comissão de Educação e Cultura, é sobre 
a importância de se incluir no currículo escolar esses 
temas: direitos humanos, direito das mulheres, saúde 
sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos e o direito 
ao exercício pleno, prazeroso e seguro da sexualida-
de. Agora nós sabemos que o Ministério da Educação, 
juntamente com vários parceiros, inclusive o Sistema 
ONU, está discutindo o currículo em movimento. 

Acho que este é o momento de nós ampliarmos 
os espaços de discussão dos processos de formação 
por meio da educação formal. Ressaltei os processos 
de formação por meio da educação formal. A formação 
não se dá somente nos espaços de educação formal. 
Existem vários saberes, vários conhecimentos que 
são produzidos nos diversos espaços onde as pes-
soas interagem. 

O Brasil acaba de reiterar os compromissos as-
sumidos no âmbito da educação para a sexualidade 
integral na Conferência Mundial de AIDS, realizada 
no México, em que saúde e educação firmaram me-
tas a serem atingidas em especial para a efetivação 
dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes 
e jovens. 

Seria interessante se esta Casa também pudesse 
discutir um pouco mais sobre esse tema e também, 
Deputada Janete, sobre os resultados dessa pesquisa 
que acaba de ser feita por solicitação do MEC que traz 
inúmeros dados sobre fatores que motivam atitudes 
discriminatórias nos ambientes escolares, em especial 
fatores relacionados ao exercício da livre orientação 
sexual, relacionadas com a vida em deficiência e com 
o fato de ser ou não negro e negra.

Deputado Dr. Talmir, em relação às mulheres em 
privação de liberdade, à violação dos direitos, embo-
ra o trabalho com os grupos de privados de liberdade 
não esteja diretamente relacionado com o mandato 
do Fundo de População das Nações Unidas, existe 
no sistema uma divisão de tarefas. Esse grupo cabe 
ao UNODC, que é uma agência também do Sistema 
ONU. Nós temos participado de algumas discussões 
sobre a efetivação dos direitos humanos das mulheres e 
dos homens em situação de privação de liberdade, em 
especial os direitos reprodutivos e o direito humano à 
saúde. Temos trabalhado muito, junto com o Ministério 
da Saúde, nessa área e na área de direitos das pessoas 
com deficiência, para pensar em algumas estratégias 
mais efetivas. Realmente, depois podemos conversar 
um pouco mais. Já de pronto, eu me disponho e reitero 
a disponibilidade do UNFPA em participar de algo que 
seja relacionada com essa discussão.

A Comissão de Legislação Participativa é um es-
paço onde os atores e atrizes deveriam se fazer mais 
presentes para discutir todos os temas, com todas as 

expressões e interpretações em que estão descritas 
na nossa sociedade. Como a Deputada Janete diz, a 
primeira fala dessa discussão mais ampliada, reiterando 
algo que eu mesmo tinha falado antes, que é o desafio 
da efetivação da integralidade dos direitos humanos. 
Que possamos pensar coletivamente nessa construção. 
O Sistema das Nações Unidas no Brasil, como parte 
das suas atribuições, tem esse espaço de disponibili-
dade para o apoio ao Governo, para o apoio ao Corpo 
Legislativo, sobretudo para o apoio à sociedade civil 
no que tange à defesa dos direitos humanos.

Mais uma vez eu quero agradecer e parabenizar 
a Comissão por esta realização e em especial à Rede 
Feminista. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Fernanda.

Passamos a palavra à Sra. Jussara Reis Prá, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A SRA. JUSSARA REIS PRÁ – Vamos às con-
siderações finais. Gostaria de pontuar algumas ques-
tões, de certa forma contemplando um pouco o que 
foi dito aqui pelos Deputados e pelas Deputadas e por 
pessoas da plateia. 

Uma das questões que eu não vejo como defesa 
própria, mas eu gostaria de reforçar com todos, é a im-
portância da pesquisa, e de uma pesquisa participativa 
para a elaboração de diagnósticos. Em todos os fóruns 
internacionais que vamos somos cobradas por saber-
mos muito pouco a respeito da nossa realidade. 

Nós temos um problema seriíssimo: não temos 
conhecimento de alguns dados ou dados agregados; 
não temos acesso a eles. Os dados são captados com 
verba pública mas não são socializados. A questão da 
pesquisa é muito importante. Pesquisa, de repente, a 
gente pode entender como coisas em descompasso, 
como mulheres com uma formação “x” não têm o conhe-
cimento tal que deveriam. Nós precisamos ter metodo-
logias de trabalho, talvez uma metodologia de trabalho 
feminista, em que nós possamos verificar como vamos 
poder difundir o conhecimento que temos. 

Nós temos muito conhecimento acumulado. Mui-
tas de nós aqui já vêm de muitos anos no feminismo, 
levantando bandeira de luta. Já conquistamos muito! 
Nós conseguimos agendar direitos humanos hoje. Nós 
agendamos direitos humanos. E nós temos um fator 
que eu acho muito interessante. Foi falado aqui que, no 
século XXI, as mulheres irão dominar. Nós trabalhamos 
com um conceito junto com o empoderamento, que é 
o conceito de capital social. Nos estudos que nós fa-
zemos nós damos conta. O que é o capital social? É a 
nossa capacidade de articular e de gerar solidariedade, 
de trocar informação; de sermos, ao contrário do que 
dizem – que a gente olha a outra de cima abaixo para 
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questionar. Não é. A gente olha é para achar bonita. 
Nós conseguimos, mesmo não tendo espaço dentro 
de uma Casa como esta, buscar políticas públicas lá 
fora. Nós fomos a fóruns internacionais e trouxemos 
políticas públicas de fora para dentro, coisas que nós 
não podíamos fazer aqui porque não éramos legisla-
doras em número suficiente para fazer isso. A consta-
tação, quando se trabalha com capital social, de que 
as mulheres conseguiram gerar esse capital, é que nós 
geramos capital social mas outras pessoas se apro-
priam dele, inclusive para se elegerem. É uma coisa 
extremamente complicada. 

Uma terceira pontuação, concluindo, é que, hoje, 
nós não podemos mais pensar nenhuma questão de 
gênero femininista sem pensar nas imbricações disso. 
Ou seja, já foi falado também aqui nas suas intersec-
ções, que em toda e qualquer política pública que se 
pense, em qualquer mudança na educação ou mu-
dança em relação aos direitos sexuais e reprodutivos 
nós teremos que considerar a questão das diferenças 
não no sentido de igualdade de oportunidades, mas 
aí no sentido da equidade de gênero. Essa discussão 
conceitual para nós é extremamente importante. Uma 
coisa é igualdade, outra coisa é equidade, ressalva-
das as diferenças e as necessidades que nós temos 
para atingir o mesmo objetivo de que as coisas nos 
sejam fornecidas ou oferecidas de uma maneira dife-
rente para isso. 

Então, gostaria, finalmente, de agradecer aos 
membros da Comissão o convite, parabenizá-los pela 
iniciativa; assim como à minha camarada Clair, que 
sempre é muito bom estar com ela; à Fernanda, que 
sempre nos dá uma força muito grande quando esta-
mos nessas construções; à Lidiane, que está aí so-
mando-se às jovens feministas, que está feliz porque 
já consegue ter uma geração, já conseguiu se repro-
duzir, não por geração espontânea, mas o importante 
é que conseguiu se reproduzir. Além do mais, ainda 
são bonitas, porque normalmente as feministas eram 
feias, “sapatões” e mal amadas. Então, as nossas su-
cessoras ainda são bonitas. Não que a gente não se 
considere bonita, muito antes pelo contrário. 

Quero ainda agradecer, principalmente, a duas 
pessoas por quem eu tenho apreço muito especial: à 
Deputada Emília Fernandes – a gente precisa des-
ta mulher no Parlamento; ela é importantíssima para 
nós, porque consegue traduzir as nossas demandas 
da melhor maneira possível, como poucas pessoas 
conseguem fazer – e não poderia deixar de agradecer 
à minha companheira, colega de tantas boas divisões 
que a gente faz aí, produzindo conhecimento, que é a 
Télia Negrão e a Rede, nos seus 18 anos.

Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-
des) – Muito obrigada, Jussara, nossa conterrânea, 
muito gentil também nas suas palavras, mas muito 
importante o seu conteúdo no que se refere às ques-
tões dessa luta e da construção que ela tem dado e a 
participação que ela tem feito efetiva no nosso Estado, 
o Rio Grande do Sul, a exemplo da Télia, a quem nós 
passamos também a palavra neste momento para as 
suas considerações finais.

A SRA. TÉLIA NEGRÃO – Eu tenho que reiterar, 
inicialmente, os agradecimentos. Acho que, realmen-
te, esta audiência pública acabou se constituindo num 
momento muito rico e muito importante, que vai entrar 
na história da Rede Feminista. 

Acredito também que entra nessa história que 
a gente vai construindo em poucas mulheres, como 
as Deputadas Janete, Emília e Maria do Rosário, que 
esteve aqui. São tão poucas mas, mesmo poucas, a 
presença das mulheres no Parlamento brasileiro tem 
feito uma enorme diferença. Faz a diferença desde 
o tempo do Lobby do Batom, em que nós estivemos 
aqui juntas, apoiando uma Constituinte livre, soberana 
e que garantisse os direitos das mulheres, e continua 
até hoje com uma bancada feminina que, dentro da 
sua diversidade, encontra pontos de confluência para 
poder afirmar os direitos das mulheres com os direitos 
humanos. Eu acho que isso é historicamente novo e 
marca um novo momento no Brasil.

A outra questão é que, cada vez que eu olho para 
a Rede Feminista, que eu recebo os e-mails diários 
pela rede que as filiadas da Rede Feminista trocam – 
nós somos todas enredadas através das nossas ações, 
mas também de um grupo de e-mails que a gente tro-
ca todos os dias – todos os dias me convenço de que 
uma afirmação do Edgar Mohan, um teórico de redes 
que diz que a rede é muito maior do que a soma de 
suas partes, porque cada parte da rede é capaz de 
se reproduzir em outras redes, em outras sinergias, 
em outros sistemas. A Rede, de fato, é muito maior 
do que suas partes. 

Mesmo que essa pesquisa que a Jussara coor-
denou tenha trazido um retrato de um determinado 
momento da Rede Feminista, por trás de cada uma 
dessas mulheres pesquisadas tem um outro universo. 
Tem o universo das mulheres que, no dia-a-dia, militam 
para a garantia dos direitos humanos e da cidadania 
das mulheres que estão dentro das cadeias, das mulhe-
res soropositivas, das mulheres negras, das mulheres 
indígenas. Hoje, a Rede está assumindo novas agen-
das, além dessas que se colocam emergentes pela 
militância e pelo ativismo das filiadas, que trazem para 
a Rede – são essas filiadas que dizem o que a Rede 
tem de fazer. Novas questões vão sendo colocadas pe-
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los indicadores. A Rede Feminista, por exemplo, está 
começando a trabalhar com câncer. Nós nunca traba-
lhamos efetivamente com câncer de mama, câncer do 
colo do útero, prevenção do tabagismo. 

Quando se falava em prevenção do tabagismo 
na Rede Feminista, as filiadas da Rede sapateavam 
e diziam que isso era controlar o corpo das mulheres. 
Hoje, através da troca de informações que a gente faz 
em educação para a saúde dentro da Rede, a Rede 
Feminista assumiu como agenda a redução do uso do 
tabaco, os ambientes livres de tabaco. Então, quem 
diria? Quer dizer, é uma agenda nova para a Rede e 
tem que se dar resposta para isso de um novo pata-
mar, porque nós não queremos nenhuma mulher sendo 
chamada de fumante inveterada. Nós queremos que 
as nossas mulheres sejam tratadas como pessoas que 
utilizam o tabaco, que utilizam o cigarro, que o cigarro 
faz mal para si mesmas e para os outros, faz mal para 
o ambiente e é uma questão de saúde.

Então, nós queremos tirar também os estigmas 
que impedem que você trate de determinadas ques-
tões porque existe uma barreira de preconceito para 
tratar de determinados temas. Recentemente, fomos 
eleitas para a relatoria de saúde da plataforma dos Di-
reitos Econômicos e Sociais, a plataforma DESCA, e 
já estamos mapeando os temas. Nós vamos trabalhar 
para a saúde das mulheres indígenas, das mulheres 
presidiárias, das mulheres negras. 

Ou seja, nós sabemos quais são as nossas prio-
ridades e as demandas. Não temos as pernas que 
gostaríamos de ter para dar resposta a todas essas 
questões, porque nós sabemos que existe também 
uma enorme redução dos recursos para que as or-
ganizações possam estar trabalhando, diferente de 
quando as redes foram criadas, na década de 90. No 
período de criação das redes, estas recebiam muitos 
recursos para desenvolver seus projetos de ação. Hoje, 
nós praticamente trabalhamos como voluntárias nas 
nossas organizações. 

Eu posso dizer isto com muita tranquilidade: eu 
sou uma Secretária Executiva voluntária da Rede Fe-
minista. A minha Secretária Adjunta também é uma 
militante voluntária, mas não é aquele voluntariado 
despolitizado. Nós fazemos um ativismo consciente, 
militante, engajado, e nós sabemos onde queremos 
chegar. Nós queremos, sim, uma sociedade, um novo 
paradigma que respeite a diversidade, as mulheres 
e seus direitos em todas as suas dimensões, e para 
isso nós precisamos de diálogo, argumento, disputa, 
ocupação de espaço, alianças e é o que nós fazemos 
quando vimos aqui na Câmara Federal. A gente vem 
aqui, sim, oferecer o nosso apoio, a nossa ajuda para 

a aprovação de projetos, mas também trazemos as 
nossas demandas.

Já disse para a Deputada Emília Fernandes, 
em relação à segurança alimentar, a essa PEC da 
alimentação, que a Rede tem condição, sim, de se 
mobilizar, de dar uma resposta. Afinal de contas, não 
tem como uma mulher soropositiva tomar coquetel se 
não se alimentar direito. Então, está na perspectiva da 
saúde integral. Não tem como não tratar da qualidade 
de alimentação se a gente sabe que um dos fatores 
para o câncer de mama é o excesso de gorduras, é 
o consumo de alimentos inadequados e industrializa-
dos. Então, acho que nós estamos sempre na mesma 
perspectiva. 

Eu só tenho de dizer que a Rede é uma articu-
lação política aberta, e dentro dela existem não só 
convergências, mas também divergências, disputas 
de posição, disputas de agendas. Mas acho que todas 
nós, da Rede Feminista, temos uma perspectiva muito 
forte de construção de uma outra sociedade baseada 
nos direitos humanos das mulheres e de todas as pes-
soas, que são integrais, indivisíveis e queremos que 
sejam universais. Queremos que esses direitos sejam 
estendidos a todas as pessoas deste Planeta. 

Então, Deputada Emília, eu agradeço muito a 
sua iniciativa. Eu a respeito de muito tempo e continuo 
respeitando, porque vejo nas suas ações muita coe-
rência, muita coragem e um certo tom de rebeldia. Isso 
me agrada muito. As mulheres têm que ser rebeldes. 
Eu vejo na Deputada Emília uma força rebelde muito 
forte e eu quero que ela mantenha essa força porque 
isso faz muito bem para as mulheres.

Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fer-
nandes) – Muito obrigada, Télia Negrão, Secretária 
Executiva da Rede Feminista de Saúde.

Horas de trabalho que estamos chegando ao fi-
nal desta audiência.

Antes de passar à sua conclusão, quero alertar 
e conclamar para que as nossas assessorias desta 
Comissão, assim como os senhores e as senhoras 
que integram a nossa Comissão, para tirarmos o en-
caminhamento dentro do que já aqui foi colocado, 
dia 25 de novembro, Dia da Não Violência Contra a 
Mulher. Então, esta Comissão que dê uma contribui-
ção a esta Casa e à sociedade brasileira, elaborando 
esta separata que vai contemplar as falas das nossas 
palestrantes. Então, nós gostaríamos, desde já, de 
pedir que assumamos esse desafio para que, até o 
dia 25 de novembro, junto com a bancada feminina e 
com Procuradoria Especial da Mulher na Câmara, se 
construa essa separata. 
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Agradeço a todos os Deputados e Deputadas 
que aqui estiveram, mas quero de uma forma muito 
especial convidar a Deputada Janete Rocha Pietá e 
o Deputado Dr. Talmir para que sejamos proponentes 
desse encaminhamento e que toda a Comissão aprove 
a fim de que a gente possa realmente dar essa contri-
buição não só às funcionárias desta Casa, quem sabe 
às funcionárias do Senado, mas à sociedade brasileira 
como um todo. Que homens e mulheres leiam o que 
aqui foi dito, se não tiveram oportunidade de ouvir, e 
que, a partir daí, engrossem fileiras dentro dessa te-
mática tão importante para que se possa realmente 
falar à – já ia dizer à Deputada Clair, não está longe, 
tem muitas vagas aqui para mulheres – companheira 
Clair que a gente coloque essa pauta com uma luta 
pelo fortalecimento da democracia, da liberdade e da 
ousadia, sim, Télia, que as mulheres têm que ter cada 
vez mais, porque, a partir dessa ousadia, é que nós 
conseguimos os avanços. Nossos avanços não caem 
do céu, nem são colocados por legislação. Eles são 
construídos a partir da articulação positiva, verdadeira 
e de muita força dos movimentos sociais, dos movimen-
tos feministas e dos movimentos de mulheres.

Pede-nos ainda a palavra, para uma considera-
ção breve, a Deputada Janete Rocha Pietá.

A SRA. DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ – 
Deputada, eu quero fazer um adendo à sua proposta. Eu 
acho muito interessante essa separata do dia 25, que 
é o Dia Internacional de Combate à Violência Contra 
a Mulher, mas eu gostaria de acrescentar que, dentro 
da luta pela não violência, sempre se inclui a questão 
do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência 
Negra. Então, poderíamos abordar esses 2 temas. Pode 
até ser focado na mulher negra e a consciência negra 
e a violência do dia 25. Encaixar 2 temas que eu acho 
relevantes: a questão da liberdade, que V.Exa. acabou 
de falar, a luta pela libertação dos negros e negras, e 
também a questão da não violência no dia 25. Então, 
fazer essa separata, tendo esses 2 enfoques, o do dia 
20 e o do dia 25.

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Emília Fernan-

des) – Acho muito importante e sugiro a V.Exa. que seja 
autora de uma matéria sobre a questão da luta contra 
a discriminação racial, exatamente em homenagem ao 
20 de novembro, Dia da Consciência Negra, do grande 
Zumbi dos Palmares, e que, nesse período de 20 de 
novembro até 10 de dezembro, que é o Dia dos Direi-
tos Humanos, pudéssemos, dentro da programação, 
que terá uma ampla programação, para a qual já con-
vidamos a todos e a todas, nos 16 dias de ativismo, 
apresentar essa separata como uma contribuição da 
CLP, e eu diria até, provocando a Deputada Maria do 

Rosário, que fizéssemos em conjunto com a comissão 
de Educação desta Casa.

Então, desde já, está na pauta essa questão, à 
qual daremos os devidos encaminhamentos aos demais 
membros e ao Presidente desta Comissão.

Agradeço mais uma vez à Télia, à Jussara, à 
Fernanda, à Lidiane, à Clair a presença e, em nome 
das marias, das joanas, das janetes, das emílias, das 
beneditas, das marinas e das dilmas, que este Brasil 
se incorpore e traga para o seu conteúdo a luta das 
mulheres como verdadeiras protagonistas das trans-
formações sociais.

Agradeço a todas e a todos a presença.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 

a presente reunião de audiência pública, antes porém 
convocando os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas 
que integram esta Comissão da CLP – porque não es-
tava aqui registrada – para audiência pública destinada 
a debater o limite máximo para os spreads bancários 
a realizar-se no próximo dia 20 de outubro, terça-feira, 
às 15h30min, em plenário a ser informado posterior-
mente, nesta Câmara dos Deputados. Convidamos a 
todos e a todas. Este é o Requerimento nº 8.109, de 
autoria do Deputado Francisco Praciano, que propõe 
esta audiência pública que estaremos realizando no 
dia 20 de outubro.

Muito obrigada a todos e a todas pela presença e 
pela valorosa participação das nossas convidadas.

Está encerrada a reunião. (Palmas.)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 34ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 20 de outubro de 2009.

Às dezesseis horas do dia vinte de outubro de 
dois mil e nove, reuniu-se, em Audiência Pública, a Co-
missão de Legislação Participativa, no Plenário 7 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Dr. Talmir – 2º Vice-Presi-
dente; Francisco Praciano, Pedro Wilson – Titulares; 
Nazareno Fonteles – Suplente; Luiz Carlos Hauly e 
Pedro Eugênio – Não Membros. Deixaram de com-
parecer os Deputados Eduardo Amorim, Eliene Lima, 
Emília Fernandes, Iran Barbosa, Janete Rocha Pietá, 
José Carlos Vieira, Jurandil Juarez, Leonardo Montei-
ro, Luiz Carlos Setim, Luiza Erundina, Roberto Britto, 
Sebastião Bala Rocha e Vadão Gomes. ABERTURA: 
O senhor Deputado Pedro Wilson declarou abertos os 
trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou 
que a presente reunião de Audiência Pública foi origi-
nada em atendimento ao requerimento n° 81/2009, de 
autoria do Deputado Francisco Praciano, para debater 
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o limite máximo para o “spread” bancário. Em seguida, 
o senhor Presidente, Deputado Pedro Wilson, convi-
dou para compor a Mesa de Exposições os senhores: 
Dyogo Oliveira – Secretário-Adjunto da Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda, Pedro 
Eugênio – Deputado Federal e Relator da Comissão 
Especial criada para analisar o impacto da crise eco-
nômica na área da indústria e José Geraldo Tardin – 
Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa 
das Relações de Consumo – IBEDEC. Após, o senhor 
Presidente Pedro Wilson passou a Presidência dos 
trabalhos para o senhor Deputado Francisco Praciano. 
Em seguida, o senhor Presidente Deputado Francis-
co Praciano fez exposição inicial e passou a palavra 
aos expositores para dar início a suas exposições na 
seguinte ordem: José Geraldo Tardin, Dyogo Oliveira 
e Deputado Federal Pedro Eugênio. Após, o senhor 
Presidente Francisco Praciano passou a palavra ao ex-
poente, senhor Rodrigo Daniel dos Santos – Consultor 
Jurídico do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das 
Relações de Consumo – IBEDEC. Após, não havendo 
inscritos para o debate, o senhor Presidente, Deputado 
Francisco Praciano passou a palavra aos expositores 
para suas considerações finais na seguinte ordem: 
Dyogo Oliveira, Deputado Pedro Eugênio e Rodrigo 
Daniel dos Santos. Nada mais havendo a tratar o se-
nhor Presidente, Deputado Francisco Praciano, agra-
deceu a presença de todos e encerrou os trabalhos, 
às dezessete horas e quinze minutos, antes convocou 
os membros para a Reunião Ordinária a ser realiza-
da amanhã, dia 21 de outubro, às quatorze horas, do 
corrente. E, para constar, eu, Sonia Hypolito, lavrei a 
presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será as-
sinada pelo Deputado Francisco Praciano e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o arquivo documental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Todos presentes, declaro aberta a presente reunião 
de audiência pública, originada do Requerimento nº 
81/2009, de autoria do ilustre Deputado Francisco Pra-
ciano, do Amazonas, Relator da Sugestão nº 129/09, 
do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações 
de Consumo – IBEDEC.

Convido para fazer parte da Mesa de Exposições 
o Sr. José Geraldo Tardin, Diretor do Instituto Brasileiro 
de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBE-
DEC. (Palmas.)

Convido o Sr. Dyogo Oliveira, Secretário-Adjunto 
de Política Econômica do Ministério da Fazenda. (Pal-
mas.)

Convido o Sr. Deputado Pedro Eugênio, Relator 
da Comissão Especial criada para analisar o impac-

to da crise econômica na área da indústria. (Pausa.) 
Está a caminho.

Comunico as regras da condução dos trabalhos 
desta audiência pública, solicitada pelo ilustre Depu-
tado Francisco Praciano. 

Cada expositor deverá limitar-se ao tema em 
debate e terá o prazo de 10 minutos, não podendo 
ser aparteado. Somente após exposição de todos os 
convidados é que passaremos ao debate. Os interes-
sados em participar do debate deverão se inscrever 
previamente. As perguntas aos convidados deverão 
tratar apenas do assunto da exposição e ser feitas no 
prazo de 3 minutos.

Convido, para presidir a audiência, o Deputado 
Francisco Praciano, autor do requerimento. Peço uma 
salva de palmas a esse extraordinário Deputado, que 
trabalha muito pelo Brasil, do PT do Amazonas. (Pal-
mas.)

Eu continuarei aqui no plenário, Sr. Presidente. 
Parabenizo todos pela presença.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-

ciano) – Boa tarde.
Para efeito didático, darei algumas informa-

ções.
Esta Comissão intermedia a vontade e as suges-

tões vindas da sociedade. Portanto, toda proposta que 
chega a esta Comissão tem um tratamento especial, 
em respeito à sociedade, em respeito aos institutos, 
em respeito às entidades que encaminham propostas 
a esta Casa. E não temos aqui nenhuma intenção de 
matar rapidamente ideias vindas da sociedade. 

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das 
Relações de Consumo, conhecido como IBEDEC, en-
caminhou a esta Casa a proposta de limitar em 40% 
o spread sobre o valor do juro da entrada do dinhei-
ro, da receita. Esse delta não pode ser maior do que 
40%. Uma ideia que vai ao encontro do que pensa a 
sociedade, que sabe que o spread é altíssimo, o que 
pensa esta Casa e o que pensa o Governo. Ou seja, 
pensamos nós, Deputados, Governo e sociedade, da 
mesma forma que pensa o IBEDEC: temos um spre-
ad altíssimo. 

Entretanto, trata-se de um assunto crítico, uma 
variável da economia de um país que é capitalista, que 
vive um sistema liberal, um mercado aberto. Definir por 
decreto algumas variáveis da economia é algo, de fato, 
bastante temeroso. 

Portanto, na qualidade de Relator dessa suges-
tão do IBEDEC, antes de tomar qualquer decisão, de 
iniciar qualquer relatoria, preferi convidar o próprio 
IBEDEC para apresentar suas motivações, suas jus-
tificativas. Convidei também o nosso companheiro do 
Partido dos Trabalhadores Deputado Pedro Eugênio, 
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que foi Relator de numa Comissão criada por esta 
Casa para tratar dos impactos da crise econômica na 
atividade industrial. 

Lemos o relatório do Deputado Pedro Eugênio, 
do qual temos uma síntese aqui, e ficamos informa-
dos de que os juros e o spread foram temas bastante 
discutidos naquela Comissão. E, pelo que consta aqui, 
está tramitando o Projeto de Lei nº 5.258, de iniciativa 
do Deputado Pedro Eugênio, cujos coautores são os 
Deputados Ricardo Berzoini e Vignatti, se não me en-
gano, que já versa sobre uma proposta de tratamento 
do spread. 

Isso, por si só, já seria o suficiente. Sendo eu o 
Relator, poderia pedir o apensamento da sugestão do 
IBEDEC a esse projeto de lei que já está tramitando 
nesta Casa. Mas, em respeito à sociedade e sendo esta 
uma prática da Comissão de Legislação Participativa, 
o que não deveria ser diferente, nós preferimos ouvir o 
IBEDEC e o companheiro Eugênio, que vão colaborar 
com essa discussão. 

Dadas essas pequenas explicações, feito esse 
intróito, passamos a palavra ao Sr. José Geraldo Tar-
din, Diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa 
das Relações de Consumo – IBEDEC, para sua ex-
posição.

O SR. JOSÉ GERALDO TARDIN – Boa tarde. 
Obrigado, Deputado.

O IBEDEC representa a sociedade civil, única e 
exclusivamente dentro da sua norma estatutária, que 
é a defesa do consumidor. Somos uma entidade civil 
legalmente constituída desde 1997 e estamos em 10 
capitais no Brasil.

Atendemos à demanda de defesa do consumi-
dor, como não poderia deixar de ser, constantemente 
contra bancos. As maiores reclamações dos filiados e 
dos nossos consulentes, quanto a dúvidas de orien-
tação para a relação de consumo, são direcionadas 
aos bancos, que são os maiores demandados na jus-
tiça. Quando houve agora a resolução nº 2 do CNJ, 
estimulando a parceria para que se façam audiências 
conciliatórias, quase 32 mil audiências eram referen-
tes a bancos, a grande maioria no Sistema Financeiro 
da Habitação.

É consenso de todos, como muito bem falou o 
Deputado, que spread bancário destoa dentro de uma 
economia. Ele destoa no Brasil. O Ministro da Fazenda, 
Mantega, já se pronunciou no sentido de que o spre-
ad é muito alto, bem como a Ministra da Casa Civil. O 
próprio Presidente Lula manifestou-se recentemente 
quanto a essa distorção. 

Apesar de todo o esforço feito pelo Governo 
Federal, principalmente num momento de crise, de 
estímulo à economia, com isenção de IPI e redução 

de empréstimos compulsórios, o spread cresceu. O 
spread cresceu por medo, única e exclusivamente, da 
questão da inadimplência. O medo do banco é quanto 
à inadimplência do consumidor. 

Porém, com essa inadimplência, o banco é efi-
ciente. Ele conseguiu reduzir todos os seus custos, 
ele conseguiu dar uma eficiência de atendimento di-
gital a todos os seus clientes. Então, ele também tem 
capacidade de ser eficiente na análise de crédito de 
seus tomadores. Assim, não há a necessidade de ser 
tão alto o spread. Esse é o entendimento do IBEDEC 
e é consenso de toda a sociedade, é consenso dos 
políticos. Também é consenso que é um entrave à 
economia brasileira. 

Nós refletimos, aqui, com a apresentação do 
projeto, o anseio da sociedade. Quero parabenizar a 
Comissão. E também refletimos o anseio do Governo, 
que é solucionado.

Eu dei uma olhada do Projeto nº 5.258, do emi-
nente Deputado, e quero parabenizá-lo, porque o ca-
minho vai ser por aí. Não temos nada contra apensar 
o nosso projeto ao projeto do Deputado, que também 
reflete o que ele representa, que é o povo.

Essa é a exposição do IBEDEC mediante o pro-
jeto que nós apresentamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-
ciano) – Muito obrigado, companheiro José Geraldo 
Tardin. Tenha certeza de que a sua parte e a parte 
da sociedade serão feitas. O apensamento e a con-
sideração do seu projeto no projeto do companheiro 
Pedro Eugênio, certamente, representarão uma boa 
colaboração.

Passo a palavra ao companheiro  Dyogo Oliveira, 
Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, para a sua exposição. 

O SR. DYOGO OLIVEIRA – Boa tarde a todos, 
nobres Deputados e demais presentes. Em primeiro 
lugar, quero agradecer o convite da Comissão em 
nome do Ministro da Fazenda. Relato a satisfação 
que temos em estar discutindo esse tema, que, como 
já foi mencionado pelo Dr. Tardin, é preocupação do 
Governo há muito tempo.

(Segue-se exibição de imagens.) 
Trouxe algumas informações sobre o tema spread 

bancário e vou apresentá-las aqui brevemente. 
O primeiro quadro que apresentamos trata da 

composição média do eslaide. Isso é o resultado de 
um estudo que foi concluído em 2007 pelo Banco 
Central. Na verdade, é uma média. A composição do 
spread varia de acordo com cada linha de crédito que 
é oferecida. 

Nessa média aqui, vemos que o componente 
mais representativo do spread é a inadimplência, que 



61988 Quinta-feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2009

conta 37% do spread. Na sequência, a margem líqui-
da dos agentes financeiros, com 27% do spread. Os 
tributos contam 18%; o custo administrativo, 13,5%; 
e a retenção de compulsório nas linhas de captação 
representam 3,6% do spread. 

No próximo eslaide vemos a evolução recente da 
taxa de captação, que é a taxa básica de juros, con-
sideramos aqui a SELIC, e a taxa de aplicação para 
pessoas físicas. Vemos claramente que havia uma 
tendência de redução da taxa de aplicação antes da 
crise financeira. O spread aqui é dado pela diferença 
entre uma linha e outra no mesmo período. 

Dá para perceber com clareza que a diferença 
vinha diminuindo até o início de fevereiro. Só para 
lembrar: a crise internacional começou em torno de 
setembro de 2007 no exterior e, aqui no Brasil, em 
outubro de 2008. 

Em outubro de 2008, próximo do final de 2008, 
há um crescimento muito forte da taxa, mas desde o 
início deste ano, janeiro, por aí, há uma tendência de 
queda da taxa final. Ainda não retornou para o nível 
pré-crise, mas está bastante próximo disso. Temos re-
parado essa tendência de queda. 

É importante notar que ela é mais proeminente 
do que a queda verificada na taxa de captação, assim 
resultando num spread que está em torno de 34% para 
a pessoa física. Sempre lembrando que esses são nú-
meros de uma média de mercado.

No próximo eslaide temos a mesma informação 
para a pessoa jurídica. Observa-se também uma ten-
dência semelhante, de redução das taxas no período 
pré-crise, principalmente até o início de 2008, e de 
crescimento forte, após a eclosão da crise no Bra-
sil, e novamente uma tendência de queda nas taxas 
a partir do início de 2009, mas, naturalmente, ainda 
com um diferencial bem maior do que tínhamos antes 
da crise. Desse modo, o spread hoje para as pessoas 
jurídicas está em torno de 17,8% – sempre me refe-
rindo a taxas anuais.

No próximo eslaide temos um gráfico que mos-
tra apenas a evolução do spread. Vê-se que o spread 
saiu de 46% para a pessoa física em agosto de 2004 e 
veio com uma forte tendência de queda até novembro 
de 2007. A partir de então, voltou a crescer, chegando 
a um pico de 44% no auge da crise. Desde então, o 
spread caiu com bastante força, concluindo mais re-
centemente em 34%, como já mencionei.

A linha mais clara é a linha do spread da pes-
soa jurídica. Vê-se que o spread da pessoa jurídica 
não tinha tendência tão forte de queda, mesmo tendo 
ocorrido uma pequena queda nesse período de 2004 
a novembro de 2007. Mas não era tão forte quanto a 
tendência do spread da pessoa física. No entanto, o 

crescimento foi bastante rápido durante a crise e ago-
ra, também, já apresenta uma queda. 

O spread hoje da pessoa jurídica está em torno 
de 17,8%, ainda bem distante do que havia sido, em 
torno de 11,5% antes do início da crise.

O próximo eslaide apresenta a evolução da 
inadimplência, que, como vimos, é um dos compo-
nentes mais importantes do spread. Novamente, a 
inadimplência é considerada com base nos dados do 
sistema financeiro. Vemos que a inadimplência vinha 
bastante estabilizada durante o ano de 2007 e até 
meados de 2008 e apresentou um forte crescimento 
durante o período da crise.

Esse quadro escuro está um pouquinho escon-
dido, mas na ponta dessa linha já houve um início de 
estabilização da inadimplência, fechando em 8,4%. A 
inadimplência das pessoas jurídicas continua crescen-
do, cresceu bastante durante a crise e ainda não ar-
refeceu em termos percentuais. O último dado aponta 
para uma inadimplência de 3,9% na pessoa jurídica. 

O gráfico seguinte é um pouco confuso, mas é 
bem ilustrativo. Na verdade, o que é importante notar 
é essa linha pontilhada, que apresenta as provisões 
que o sistema bancário é obrigado a fazer em virtude 
da projeção de existência de inadimplência. Então, ve-
mos que, no último dado, de agosto de 2009, há um 
total de provisões de 96 bilhões de reais. No entanto, 
a inadimplência efetivamente reconhecida é de 58 bi-
lhões de reais. Ou seja, temos um índice de cobertura 
sobre a inadimplência de 165%. 

Na verdade, esse indicador justifica por que o nos-
so sistema financeiro atravessou a crise sem grandes 
problemas. Porque ele é um sistema que tem grandes 
provisões em relação à inadimplência. No entanto, as 
barras que mostram a relação entre as provisões e a 
inadimplência mostram claramente o efeito da crise. 
Em agosto de 2008, o índice estava acima de 180%. 
E ele vem apresentando uma tendência contínua de 
redução, fechando aqui em 165%. Realmente, os agen-
tes financeiros tiveram que reconhecer perdas impor-
tantes nesse período.

O próximo eslaide eu vou pular, porque ele apenas 
vai detalhar isso que acabei de falar para as diferentes 
linhas de crédito. É uma informação importante, mas 
entendo que isso ficará disponível para os interessados. 
Também, evidentemente, são dados públicos e podem 
ser observados no site do Banco Central.

O próximo eslaide traz a evolução das taxas de 
juros por cada tipo de operação. Na verdade, nos pró-
ximos eslaides – e são vários nesse sentido -, é impor-
tante notar o comportamento diferenciado para cada 
tipo de linha de crédito. 
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Então, vê-se que, para as operações de pessoa 
jurídica para capital de giro flutuante e para ACC pós-
fixado, as taxas de juros são bem inferiores à conta 
garantida. A conta garantida é um sistema de crédito 
para pessoa jurídica semelhante ao cheque especial 
para pessoa física. Evidentemente, pela sua disponi-
bilidade muito maior, ele custa muito mais caro.

O próximo eslaide traz uma comparação, também, 
do comportamento dos 2 principais bancos públicos 
em relação à média do mercado. Vemos que as taxas 
médias de capital de giro para pessoa jurídica, por 
exemplo, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa 
Econômica Federal, têm-se mantido bastante inferio-
res à média do mercado ao longo de todo o período 
analisado. 

No eslaide seguinte temos uma avaliação para 
pessoa física. Novamente, o importante é observar que 
há diferentes taxas para diferentes opções de crédito. 
Então, o financiamento de veículos, por exemplo, tem 
uma taxa bem reduzida, enquanto o crédito pessoal e 
o cheque especial têm taxas bem mais elevadas. Ainda 
assim, todas elas apresentam essa linha que aponta 
uma tendência de redução das taxas. 

O próximo eslaide também traz uma compara-
ção do crédito da pessoa física pré-fixado em relação 
ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, compara-
dos com a média do mercado. Novamente, vemos um 
consistente dado inferior para os bancos mencionados 
em relação à média do mercado.

O eslaide seguinte traz a atuação das instituições 
segundo a sua característica, após a crise. Vemos, en-
tão, que a linha escura, mais alta, é o comportamento 
das instituições financeiras públicas; e as linhas mais 
baixas são as instituições financeiras privadas e as 
estrangeiras. Que isso quer dizer? Isso quer dizer que, 
durante o período pós-crise, as instituições públicas 
aumentaram as suas operações de crédito em 36%, 
enquanto as instituições privadas aumentaram em 5%, 
e as estrangeiras, em apenas 1.8%.

Outra coisa importante é que, com isso, a par-
ticipação dos bancos públicos, no total do crédito do 
sistema financeiro nacional, atingiu 40% em agosto. 

Recentemente, o Governo, dada a sua preocupa-
ção, tem tomado uma série de medidas que, no nosso 
entendimento, visam à redução do spread. Uma delas é 
a liberação de compulsórios, o que foi feito largamente 
durante o período da crise. Outra medida é a criação 
de fundos garantidores para habitação e para micro 
e pequenas empresas, com impacto importante no 
spread das operações com essas clientelas. Citamos 
também a criação do depósito a prazo com garantia 
especial, que também é um sistema de garantia do 
Fundo Garantidor de Créditos. 

Só uma digressão sobre o FGC. O FGC é um fun-
do que garante as aplicações em poupança até aquele 
limite de 50 mil reais. Esse fundo hoje oferece uma ga-
rantia para a captação de bancos pequenos. Com isso, 
essa captação e a taxa final ficam mais baratas.

Recentemente, eliminamos a insegurança jurídica 
a respeito dos sistemas de amortização. Havia uma es-
tigmatização a respeito dos sistemas de amortização, 
a chamada Tabela Price e a cobrança de juros compos-
tos. Isso resulta em grandes custos judiciais e para o 
sistema financeiro, o que só gera ineficiência; ninguém 
ganha nada com isso, no nosso entendimento. A elimi-
nação disso contribui para a redução do spread. 

O reforço dos recursos para o BNDES e a re-
dução da taxa de juros de longo prazo contribuem, e 
muito, para a redução do spread principalmente nas 
empresas. 

Queremos chamar a atenção para algumas me-
didas que estão em análise no Congresso, as quais, 
no nosso entender, contribuirão bastante para a ques-
tão do spread. 

Uma delas é o projeto de lei que cria o cadastro 
positivo, que já está no Senado. A importância do ca-
dastro positivo é exatamente permitir que os bancos 
tenham um processo seletivo melhor da sua clientela. 
Com isso, saberão ponderar melhor o risco de cada 
operação. O que ocorre hoje é que se faz uma média 
com base no mercado como um todo. Então, não há 
uma diferenciação de taxas, dependendo do compor-
tamento e do histórico do cliente. 

A instituição do marco legal sobre o mercado de 
factoring, também chamado de fomento comercial, é um 
elemento importante, porque é um canal de competi-
ção com o sistema financeiro; são instituições menores 
que vivem de ofertar crédito, de fazer esse chamado 
factoring, que é o fomento mercantil. E essas institui-
ções hoje não têm o marco legal. Estamos trabalhando 
para que venham a ter, porque entendemos que isso 
contribuirá para o aumento da competição no mercado 
de crédito e para a redução do spread. 

Os fundos garantidores das micro e pequenas 
empresas estão previstos na Medida Provisória nº 464, 
que se encontra, neste momento, nesta Casa, tendo 
já retornado do Senado, com algumas alterações. E 
há o PLP nº 344, que trata da concorrência no siste-
ma financeiro.

Aproveito esse último bullet sobre concorrência 
para mencionar o nosso entendimento sobre a questão 
do spread bancário. Entendemos que o spread ban-
cário é um preço, como qualquer outro da economia. 
É o preço cobrado pelas instituições financeiras para 
ofertar o crédito. A forma adequada de lidar com pre-
ços na economia é aumentar a concorrência entre os 
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produtores. No caso, os produtores aqui são os agen-
tes que ofertam crédito. 

Então, há uma série de iniciativas do Governo no 
sentido de aumentar a concorrência no mercado finan-
ceiro e nas suas adjacências, porque há uma série de 
produtos correlatos ao crédito. 

Somos muito interessados em quaisquer inicia-
tivas que vão nesse mesmo sentido, porque temos o 
interesse de fazer crescer o crédito. Porque o crédito 
é o canal que dinamiza a economia. O crédito é o me-
canismo de dar acesso ao consumo de vários bens a 
pessoas que ou levariam muito tempo ou talvez até 
nem teriam acesso àquele bem. 

Esse é o nosso entendimento sobre essa matéria. 
Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de 
debater o assunto nesta Casa, com tão importantes e 
relevantes atores. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-
ciano) – Obrigado, Sr. Dyogo Oliveira, pela belíssima 
apresentação e colaboração.

Passo a palavra ao companheiro de Pernambuco, 
Deputado Federal Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Sr. Pre-
sidente, queria agradecer à Comissão de Legislação 
Participativa, em especial ao Deputado Francisco Pra-
ciano, companheiro de Partido, de Parlamento, que faz 
um belo trabalho nesta Casa, em diversas frentes, em 
particular no que diz respeito à participação popular. 
Agradeço mais uma vez o seu convite.

Saúdo os colegas de Mesa, o Dr. Dyogo Oliveira, 
com quem temos participado de várias reuniões, tra-
tando de assuntos correlatos, geralmente relacionados 
com o assunto financeiro, no âmbito da Comissão de 
Finanças e Tributação e da Comissão da Crise. Saúdo 
o nosso companheiro José Geraldo Tardin, que aqui 
representa o IBEDEC.

Vou apresentar o projeto de minha autoria, con-
juntamente com o Deputado Vignatti, atual Presiden-
te da Comissão de Finanças, e o Deputado Ricardo 
Berzoini, que também é membro da Comissão de 
Finanças, é nosso companheiro, é Presidente do PT 
nacional. Mas vou fazê-lo dentro de um processo de 
reflexão acerca da problemática que o projeto procura 
atingir. Ou seja, não se trata simplesmente de fazer a 
defesa do projeto, mas de fazer a discussão do pro-
blema dos spreads elevados, o que é grave na nossa 
economia, é uma distorção na nossa economia, que 
está estabilizada desde 1995. 

Essa década e meia de estabilização econômi-
ca, em tese, deveria fazer com que as taxas de juros 
permitissem maior acessibilidade da população ao 

crédito. Essa acessibilidade tem avançado muito, mas 
poderia ser melhor. 

(Segue-se exibição de imagem.)
Partimos do princípio, nós, autores do projeto, de 

que os altos spreads são um entrave à retomada do 
desenvolvimento na medida em que reduzem consumo 
e investimento. Alguém há de dizer: “Mas tem havido 
retomada. O Brasil tem crescido. Foi o último a entrar 
na crise e o primeiro a sair”.

Não há dúvida de que a prática de spreads ele-
vados e taxas de juros elevadas na ponta são fatores 
que trabalham em sentido contrário a isso. Ou seja, 
por melhores que sejam os resultados que possamos 
comemorar na economia, poderemos sempre dizer 
que poderia ser melhor se tivéssemos taxas de juros 
mais adequadas ao financiamento da produção e do 
consumo.

O spread é um dos mais elevados do mundo. A 
definição do spread já foi feita aqui pelo Dr. Dyogo, 
como também a diferença entre a captação e a taxa 
que é praticada no empréstimo. 

Esse fenômeno também já foi apresentado pelo 
Dyogo. Quando há crise, isso se reverte numa tendência 
de queda forte do spread. Isso não é de se espantar. O 
spread reflete na aversão ao risco das instituições ban-
cárias, que, no momento de crise, botam o pé no freio, 
e automaticamente as taxas de juros se elevam. 

Não devemos nos fixar muito nesse período da 
crise, que é anômalo, que não pode ser tomado como 
parâmetro. O que podemos registrar é que existe, sim, 
uma tendência consistente de queda nas taxas de juros 
não apenas nas taxas de juros básicas da economia, 
na SELIC, mas também nas taxas de juros praticadas 
na ponta.

O que afirmamos e reafirmamos é que, não obs-
tante essa queda, ainda são altos os spreads. Em 
termos relativos, temos o que comemorar. Em termos 
absolutos, temos ainda muito o que avançar. Essa é 
a ideia.

Temos dados de 2008 que comparam o Brasil com 
outros países. O Brasil com 34,88 de spread, depois 
de Madagascar, Paraguai, Peru e por aí vai. Há alguns 
países que nem conhecemos direito, como esse quarto, 
o Quirguistão. Eu confesso que nunca tive o prazer de 
ouvir falar dele até ver essa tabela. Apresento a tabela, 
mas já chamo também a atenção para a necessidade 
de se relativizar um pouco essas comparações.

Não conhecemos exatamente a metodologia 
de apuração do spread para cada um desses países. 
Então, talvez um país esteja com 17% de spread e, 
na prática, esteja com spread maior do que o Brasil. 
Eu vou explicar mais adiante, quando apresentar uma 
tabela da composição do que entra no spread, e os 
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senhores vão entender. Talvez não estejamos tão maus 
como possa parecer. De qualquer forma, a posição do 
Brasil não é confortável, por mais que relativizemos 
essa informação.

As taxas de juros de mercado – essa tabela é do 
Banco Central – estão claramente caindo. Temos duas 
taxas absolutamente superpostas. A taxa de 180 dias e 
a de 360 dias. Mostram o reflexo da SELIC nos papéis 
do mercado que chegam em 24 de setembro ao mí-
nimo histórico. Estão caindo. E as taxas de juros reais 
da economia também estão caindo, descontadas as 
expectativas da inflação a um patamar muito interes-
sante e durante muito tempo sonhado pela economia 
e não atingido de 5%. Então, são dados positivos.

Quanto ao que o Dyogo fez referência e não 
explorou muito, aquelas tabelas que desagregam as 
linhas de crédito, eu quero fazer o contrário: chamar a 
atenção para a desagregação. Temos de nos debruçar 
nisso. Quem cai no crédito rotativo do cartão de crédito 
pouco se importa se a média geral está melhor, mas 
está pagando, por exemplo, 150% ao ano. Aquele ci-
dadão que está caindo numa taxa de juros dessa está 
sofrendo um constrangimento terrível nas suas finanças 
pessoais. Evidentemente se retira recurso da econo-
mia, porque se deixa de comprar mais, tanto para ter 
mais bem estar, adquirindo mais coisas, quanto para 
estimular a economia.

Se nós formos considerar juros no comércio, essa 
é a taxa mensal. Aquela taxa que já havíamos apresen-
tado anteriormente era uma taxa anual da economia. 
Aqui estamos com uma taxa mensal. Na ponta, pes-
soa física, juros no comércio, 5,9%; cartão de crédito, 
10,68%; cheque especial 7,34%; CDC, 2,6%; emprés-
timo pessoal dos bancos, 5%; empréstimo pessoal de 
financeira, 10,48%; taxa média dessas linhas, mensal, 
de 7,01% e taxa média anual de 125%. Ou seja, quem 
por ventura não faça nenhuma amortização, no final 
do ano estará devendo o dobro e mais 25% daquilo 
que tomou.

Na pessoa jurídica, nós temos: capital de giro, 
3,49%; desconto de duplicata, 3,39%; desconto de 
cheques, 3,44%; conta garantida, 5,24%; a taxa média 
é de 3,89%; taxa média anualizada, 158%. Eu descon-
fio que possa ter errado na hora de fazer essa conta. 
Ela deveria ter dado menor do que a taxa de pessoa 
física. Deve haver um erro aí. Não vou especular, mas, 
de qualquer forma, é uma taxa muito elevada. Talvez 
seja 58, e não 158. Mas, enfim, é uma taxa expressiva 
para uma empresa, porque aí é crédito para tocar uma 
atividade produtiva, e não crédito para consumo. 

Vamos para a composição do spread bancário. Aí 
há uma coisa interessante, porque estamos mexendo 
com um fator que atua para o spread ser mais alto ou 

mais baixo, que é o fator garantia. Operações com ga-
rantia, como crédito consignado e veículos, apresentam 
taxas de juros mensais, embora ainda altas, mas bem 
menores do que as operações de crédito sem garan-
tia, como o crédito pessoal, cheque especial. Vejam a 
diferença: de 2,5% para 8,7%. 

Vamos chamar a atenção também para um fato 
importante: nem todos os juros praticados na nossa 
economia entram no cálculo do spread. Toda a vez 
que discutimos esse fato, o Banco Central chama a 
atenção para isso com razão. Como eu disse, esse 
processo em que estamos envolvidos na discussão 
de mecanismos para fazer baixar a taxa de juros não 
significa deixar de reconhecer aspectos importantes 
que muitas vezes o debate superficial esconde. 

Nem todas as taxas de juros da nossa economia 
entram no cálculo do spread. O spread de pessoa fí-
sica leva em consideração cheque especial, crédito 
pessoal, aquisição de veículos e aquisição de outros 
bens. Outras operações que são diversas não espe-
cificadas: operações habitacionais, por exemplo, da 
Caixa Econômica Federal, e leasing, que tem taxas 
de juros mais baixas, esse conjunto, que representa 
quase a metade das operações de crédito com pes-
soa física e que tem juros mais baixos, não entra na 
composição do spread. Se entrassem, não estaríamos 
apresentando o spread de 34%, mas um muito menor. 
Talvez alguns daqueles países que estejam com spread 
bem menor do que o Brasil estejam contando todas as 
taxas de juros, inclusive as de crédito direcionado de 
longo prazo. Se assim estiverem fazendo, estaremos 
comparando maçã com laranja. 

Pessoa jurídica é a mesma coisa. O spread que 
representa no total do crédito para pessoa jurídica 
41,9% é o que é calculado para o spread, que é hot 
money, desconto de duplicadas, desconto de notas 
promissórias, capital de giro, conta garantida, aquisição 
de bens, vendor, que é a operação de crédito aos que 
vendem para uma empresa associada a uma compra 
na outra ponta, ACC, que é exportação, repasses ex-
ternos. Esse conjunto entra no spread. 

Já o PRONAF, por exemplo, e operações rurais em 
geral têm juros bem mais baixos. Todos os repasses do 
BNDES e leasing não entram. Fundos constitucionais 
estão dentro de outros, como o FNE, o FCO e o FNO. 
São operações de longo prazo com juros subsidiados 
e que geralmente sofrem equalização por parte do 
Banco Central, do Tesouro Nacional. 

Entretanto, essa metade que compõe o spread é 
altíssima. Então, Dyogo, eu acho importantes a agre-
gação e a desagregação, porque não adianta dizer 
que se somar tudo cai pela metade. Continuam sendo 
muito altos os juros do cartão de crédito, por exemplo, 
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absurdamente altos, e quem está pendurado no cartão 
de crédito está sofrendo horrores, e é muita gente.

Os fatores apontados geralmente pelos estudos 
que tratam da matéria e que afetam o spread são as 
despesas administrativas, impostos, inadimplência, 
margem de lucro bancário, riscos ou garantias, com-
pulsório, custo de oportunidade, que é a remuneração, 
por exemplo, que os títulos públicos exerce sobre as 
operações de empréstimo: quem empresta pensa na 
possibilidade de que quanto poderia estar ganhando 
se fizesse uma aplicação alternativa numa operação 
de menor risco. Se temos, por exemplo, títulos públicos 
associados à SELIC, isso dá um piso abaixo do qual 
tem-se dificuldade de baixar a taxa de juros. É um fa-
tor para o qual raramente é chamada a atenção, mas 
que é real e tem de ser considerado.

Acho que devemos trabalhar fortemente para 
desassociar a remuneração de todos os títulos públi-
cos da SELIC, porque isso gera constrangimento im-
portante na economia como um todo, tem um efeito 
macroeconômico negativo e, no momento de neces-
sidade eventual de aumento da taxa básica de juros, 
eleva-se o piso do custo de oportunidade de emprés-
timos à sociedade. Isso é uma coisa que tem que ser 
levada em consideração.

O nível da taxa básica de juros evidentemente e 
a estrutura de mercado deixei por fim, porque enten-
do que é um fator que tem sido desprezado muitas 
vezes no debate que se faz sobre a redução da taxa 
de juros.

Todas as medidas que tem sido tomadas pelo 
nosso Governo, e falo como participante da base do 
Governo, entendendo que o Governo tem tomado 
medidas importantíssimas na direção de aumentar 
a concorrência e gerar fatores que apontam e geram 
vetores, no sentido de fazer baixar a taxa de juros, to-
das essas medidas que passam pelo pressuposto de 
aumentar a concorrência têm uma limitação estrutural, 
que é a estrutura de mercado de crédito no Brasil, que 
é concentradíssima.

Acabei não tendo tempo de colocar aqui uma ta-
bela mostrando a concentração do mercado financeiro, 
mas, se fizermos isso, e com facilidade pode-se fazer, 
o dado está disponível, vamos ver que 5 bancos têm 
70%, 80% da movimentação financeira do País. No 
caso de cartões de crédito duas bandeiras, tem 85% 
das operações de crédito no País – Visa e Mastercard. 
Isso evidentemente é uma estrutura oligopolizada, e 
todo manual de economia diz que quando se tem uma 
estrutura oligopolizada há uma distorção. Acho que 
não é nem distorção, porque mercado de livre concor-
rência também não existe, o que existe é a realidade 
que é dada pelas condições reais da economia e da 

sociedade. A verdade é que sempre que se tem uma 
estrutura concentrada tem-se preços mais elevados e 
tem que se ter mecanismos que se contraponham a 
esse preço. Por mais que se estimule a concorrência, 
há que se ter um constrangimento dado pela estrutu-
ra do mercado.

Esta é a tese que está subjacente ao nosso pro-
jeto: é criar um mecanismo adicional de estímulo à 
concorrência. Apesar de fazer essa crítica à dificuldade 
de induzir um sistema oligopolizado à concorrência, o 
projeto que apresentamos é de estímulo à concorrên-
cia, não é tabelamento de juros, passa a milhões de 
anos-luz de tabelamento de juros. Não é tabelamento 
de juros de spread, é um mecanismo de estímulo à 
concorrência, como veremos mais adiante.

Antes disso, a decomposição do spread, num 
estudo a que tivemos acesso, mostra que tínhamos, 
na época, um spread de 28% e ele estava distribuído 
entre custo administrativo, 3,8%; inadimplência, 10,6%; 
custo do compulsório, 1%; tributos e taxas, 2,3%; re-
síduo bruto, que é uma soma de uma série de outros 
fatores menores, praticamente 11%.

Essa tabela mostra que, por exemplo, por mais 
que se varie o compulsório, tem-se pouco impacto na 
queda ou no aumento do spread, já a inadimplência 
tem um peso muito maior, mais do que um terço, qua-
se 40% é a inadimplência.

Vou fazer uma pequena digressão sobre a inadim-
plência, pois considero isso importante. Participamos 
de um debate semana passada, na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, sobre cartão de crédito. Estava 
lá o Banco Central, representado pelo Marciano, e os 
representantes dos cartões de crédito. Aí apresenta-
se a coisa do cartão de crédito como tendo um spread 
elevado por conta de uma inadimplência elevada, mas 
existe um fator interessante, talvez cultural. É que o de-
tentor do cartão de crédito muitas vezes está atento à 
prestação ou o que ele pode pagar mês a mês. E não 
estou falando daquele que vai inadimplir não, mas da-
quele que paga, da mesma forma que quem vai numa 
loja do varejo e faz uma compra de uma geladeira está 
vendo se aquela prestação cabe no orçamento dele. 
Se ele vai pagar aquela geladeira em 3 anos, acaba 
sendo aparentemente secundário. Isso é um compor-
tamento revelado do consumidor, por quais razões não 
sei, mas é uma coisa dada. 

Nesse tipo de contexto, entregar cartão de crédito 
de forma muito fácil, sem fazer análise de risco, talvez 
tenha a ver com o seguinte raciocínio: a minha capaci-
dade, a elasticidade do aumento dos juros sobre quem 
paga é muito alta que suporta uma alta inadimplência. 
Ou seja, ao invés de a inadimplência, na realidade, es-
tar causando a taxa de juros elevada praticada, pelo 
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contrário. É uma identificação do comportamento do 
consumidor que suporta uma taxa de juros elevada 
que justifica uma leniência, uma despreocupação dos 
agentes bancários e gestores dos cartões de crédito 
com a concessão do cartão de crédito. Ou todos não 
temos conhecimento de cartão de crédito sendo conce-
dido pelo Correios a quem não quer e a quem não tem 
condições financeiras de arcar com esse instrumento? 
Talvez aquela margem, se não me engano, de 20% de 
inadimplência de quem usa o crédito rotativo, parece 
que o dado é esse, para quem usa o crédito rotativo 
a inadimplência é muito alta. A inadimplência total do 
cartão de crédito é baixa, é coisa de 3%, que ainda é 
alta, mas relativamente não é tão alta assim – 2,5%. 
3%. Mas quem usa o crédito rotativo tem uma inadim-
plência muito alta. Esses aí, talvez, estejam passando 
por esse sistema perverso. 

Daí ser importante termos mecanismos que in-
duzam os bancos a olhar essa coisa com seriedade, 
porque esse sistema pode ter um mecanismo de au-
tomultiplicação de reprodução, em que ele continue 
vivendo por muito tempo se realimentando com altas 
taxas de juros descoladas de um ambiente macroe-
conômico que tem tudo a ver com a possibilidade de 
prática de taxas de juros mais baixas.

O projeto que apresentamos veio com esse ob-
jetivo. A proposta é que ele seja operado pelo Banco 
Central, visando estimular concorrência interbancária 
na determinação da margem de intermediação para 
algumas operações. Terá metas anuais de margem 
a serem perseguidas pelas instituições financeiras. 
Quem não atingir a meta continua praticando um spre-
ad mais elevado.

Portanto, não é tabelamento, é uma meta, e quem 
não atingisse essa meta sofreria algum tipo de bonifi-
cação ou punição, chamemos assim, associada, por 
exemplo, ao nível do compulsório. Não necessariamente 
depois que apresentamos o projeto tivemos o conhe-
cimento do percentual pequeno de correlação entre a 
variação do compulsório e o spread. Parece-me que o 
compulsório não seria um fator tão importante assim, 
mas o projeto é aberto, dá margem a que o Banco Cen-
tral trabalhe com outros fatores e calibre da forma que 
achar mais interessante. A remuneração das reservas 
voluntárias mantidas pelas instituições financeiras seria 
outro fator a poder ser modificado, variado em função 
do atingimento de determinada meta. 

O projeto não estabelece a meta, deixando-a 
também a cargo da autoridade monetária, porque é 
algo conjuntural que não pode ser tabelado nem esta-
belecido em lei. As alíquotas dos tributos de natureza 
regulatória podem ser também utilizados – o projeto 
sugere isso – como fatores de estímulo à concorrência. 

Ou seja, quem trabalhar dentro de determinada faixa 
de tolerância em torno da meta não teria sobre as ope-
rações financeiras um tributo de natureza regulatória, 
que, por outro lado, incidiria sobre as operações caso 
elas tivessem um nível de juros mais elevados.

Essa é basicamente a ideia que se justifica por 
tudo aquilo que já falamos. Na realidade, a apresen-
tação estabelece as justificativas que fiz ao longo da 
exposição. O projeto está na Comissão de Finanças, 
o Deputado Júlio Cesar é o Relator e tem dito que, em 
breve, o apresentará à consideração e deliberação do 
Plenário daquela Comissão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-
ciano) – Obrigado, Deputado Pedro Eugênio.

Está aqui presente o Sr. Rodrigo Daniel dos San-
tos, Consultor Jurídico do IBEDEC, que nos solicitou 
a palavra para expor a sugestão do órgão.

O SR. RODRIGO DANIEL DOS SANTOS – Boa 
tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os componen-
tes da Mesa e aos participantes desta reunião. 

Minha colaboração é apenas de aspecto jurídi-
co, para expor a atual situação dos consumidores que 
buscam o Judiciário questionando a limitação dos juros. 
Então, na prática, a ideia do projeto surgiu a partir da 
constatação de que já existe um limite estabelecido 
no Judiciário para as taxas de juros. Então, hoje, esse 
limite de jurisprudência está no limite da taxa média de 
mercado para empréstimos de mesma natureza. 

Devido a esse limite que existe no Judiciário, por 
exemplo, um banco que cobra 10% ao mês e outro 
banco que cobra 2% ao mês numa linha de crédito, 
se confrontados, na Justiça teriam seus juros limita-
dos a essa média. Então, entre 10% e 2%, teríamos 
uma média de 6%, e o banco que cobrasse mais caro 
perderia numa ação judicial. 

Esse cenário interessa a 80 milhões de consumi-
dores que estão sujeitos aos contratos bancários, são 
80 milhões de correntistas em todo o País, e, quando 
o consumidor está inadimplente, quando ele não con-
segue pagar, embora o IBEDEC faça um trabalho de 
conscientização do consumidor e alguns bancos façam 
o trabalho de falar sobre o uso responsável do crédi-
to, ele recorre ao Judiciário. E, fatalmente, ele vai se 
basear em 3 pontos: a questão da limitação dos juros 
à média de mercado; a questão de capitalização dos 
juros, que, ao longo dos anos, é inserida em medidas 
provisórias, ainda é fonte de discussão na Justiça e 
afeta todos os contratos bancários; e também a acu-
mulação de comissão de permanência com correção 
monetária quando o mutuário, quando o consumidor 
está adimplente. Assim, para evitar essa discussão na 
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Justiça e como teoricamente já existe uma limitação à 
média de mercado, o IBEDEC propôs uma limitação da 
taxa de juros ao spread, então, à margem de lucro que 
cada linha de crédito vai gerar para aquele banco. E não 
pensamos isso do nada. Por exemplo, hoje, existe uma 
facilidade para aquele servidor que tem um emprésti-
mo bancário. Ele em um limite de 30% do seu salário 
líquido para fazer um empréstimo consignado. 

Tanto na Câmara como no Senado como no qua-
dro de pessoal do GDF, foram concedidos empréstimos 
comprometendo mais de 30% da renda líquida e em 
mais de 60 parcelas, limite estabelecido por lei. Quando 
essa questão é submetida ao Judiciário, é muito fácil 
que esse Poder apure se houve ou não abuso do banco 
a partir de uma lei que estabelece o limite de 30% da 
renda líquida para o empréstimo consignado e o limite 
de 60 parcelas mensais para o servidor pagá-lo. 

No campo da discussão judicial, se eventualmente 
o banco descumprir esse limite do spread bancário, fica 
muito mais fácil para a Justiça fazer o julgamento de 
uma ação de busca. Dentro da limitação do spread, o 
banco tem de demonstrar a fonte de captação daquele 
recurso e, assim, ter um limite máximo de remuneração. 
É claro que esse percentual de 40%, 50%, 60%, seja 
ele qual for, foi sugerido, embora o tenha sido dentro 
da realidade do comércio, em que a prestação de ser-
viço tem uma remuneração máxima de 40%. Portanto, 
hoje, qualquer fonte de prestação de serviço terá uma 
remuneração máxima de 40%. Daí surgiu o valor que 
consta dessa sugestão de projeto de lei.

A discussão desse projeto é muito importante. 
Como representantes dos consumidores, já estamos 
felizes de esse assunto ser aqui debatido.

Parabenizamos a Mesa pela iniciativa e acredi-
tamos que, havendo esse limite e esse limite ficando 
claro, haverá menos abusos, menos infringência ao 
direito do consumidor. Com isso, a tendência da taxa 
de juros é cair, pela existência de um limite claro e de-
finido de cobrança.

Portanto, no aspecto jurídico, essa a contribuição 
que posso dar.

Agradeço pela concessão da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-

ciano) – Muito obrigado, Dr. Rodrigo.
Estou sendo informado de que não há ninguém 

inscrito para o debate. O que tenho a fazer é insistir 
se alguém deseja encaminhar alguma pergunta aos 
expositores. 

Não havendo ninguém inscrito, agradeço à pre-
sença aos expositores, a colaboração com a cultura do 
spread, e parabenizo o IBEDEC pela sugestão. Sendo 
eu o Relator da proposta de vinda do IBEDEC à CLP, 
quero garantir que, estando nesta Casa um projeto 

de lei que trata desse assunto, faremos com que esta 
Comissão encaminhe ao Relator do projeto, que se en-
contra hoje na Comissão de Finanças, ou formalmente 
seja apensado ao projeto que já tramita na Casa. 

Mais uma vez, agradeço a todos e pergunto aos ex-
positores se desejam fazer alguma consideração final.

Com a palavra o companheiro Dyogo.
O SR. DYOGO OLIVEIRA – Gostaria apenas 

de fazer alguns comentários finais a respeito desse 
tema.

Comento sempre essa questão em algumas dis-
cussões com o Congresso, porque há o ímpeto de agir, 
o que é muito importante. No entanto, às vezes, na ân-
sia de fazer o bem, acaba-se fazendo o mal. 

A tese de limitar o spread, seja por qual meca-
nismo for, tem uma externalidade negativa imediata. O 
próprio Deputado Pedro Eugênio também a comentou. 
As linhas diferentes têm taxas e spreads diferentes. En-
tão, ao estabelecer uma convergência para qualquer 
ponto, a atuação do agente financeiro será convergir 
para a média estabelecida. Ele vai procurar fazê-lo com 
tranquilidade, mas da pior maneira possível: eliminan-
do as opções que têm taxas mais altas. No entanto, 
o problema que surge daí é porque, evidentemente, 
essas linhas com spreads e taxas mais altos têm a ver 
com públicos, com clientes específicos. 

Na verdade, não estaremos limitando a média, 
obrigando os bancos a reduzirem sua rentabilidade, 
mas tirando o crédito de certas clientelas. Na verda-
de, estaremos eliminando do sistema bancário, do 
sistema financeiro nacional, o tipo de cliente, o tipo 
de linha de crédito que só pode ser atendida com li-
nhas mais altas. 

Aproveitando o comentário do Deputado Pedro 
Eugênio sobre os cartões de crédito, não vou nem 
entrar no mérito se fazem ou não o que o Deputado 
mencionou. Se estiverem fazendo isso, inseriram na 
formalidade, ou seja, no acesso ao crédito, toda a so-
ciedade brasileira.

É nosso interesse tirar esse pessoal do sistema? 
Queremos tirar esses consumidores? Eu acho que 
essa é uma pergunta importante. Nós temos também 
que nos perguntar isso, porque nos preocupa muito o 
processo de simplesmente limitar a ação do sistema 
financeiro, que é como um animal indócil. O sistema 
financeiro não se comporta como gostaríamos. Ele age 
muito rapidamente, procurando outras formas de man-
ter a sua rentabilidade. Então, externo esse comentário 
final e a minha preocupação sobre esses pontos.

Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela 
organização da audiência, muito oportuna e provei-
tosa.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-
ciano) – Muito obrigado, Dr. Dyogo.

Mais algum expositor quer se manifestar? (Pausa.)
Companheiro Pedro Eugênio.
O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Gos-

taria de pegar a deixa dada pelo Dyogo e esquentar 
um pouquinho o debate. Acho que é exatamente essa 
procura pelas raízes do problema que pode nos levar 
a encontrar mecanismos novos, adicionais, que com-
batam o problema. Não se trata aqui de vencer uma 
parada de braço – até porque somos, do ponto de vista 
do que nos dizem respeito, a mim, ao nosso Relator, 
da base do Governo e participamos com ele de um es-
forço conjunto na mesma direção -, mas de investigar 
um pouco melhor as coisas e também não cair em um 
raciocínio, talvez, um pouco simplificado. 

Vejamos: na minha maneira de ver, Dyogo, essa 
correlação entre público – vamos falar a palavra bem 
no popular – mais pobre e taxas de risco mais eleva-
das, não existe. 

Fui Diretor do Banco do Nordeste durante 4 anos, 
recentemente, e vi ali 2 programas interessantíssimos: 
o PROGER Urbano, que tinha sido operado pelo ban-
co 6 anos antes, com recursos do FAT, para o público 
de microempresários informais. Inadimplência 100%. 
Ninguém pagou. Encontramos o banco operando – 
também vinha do Governo anterior, até para não tirar 
aquele negócio de que o ruim era do Governo ante-
rior; o CREDIAMIGO já vinha do Governo anterior 
também – com uma metodologia desenvolvida pelo 
Banco Mundial, com inadimplência praticamente zero. 
A inadimplência de 30 dias era e é hoje 0,3%. Se se 
colocar 60 dias, cai a 0,1%. Por quê? Porque o CRE-
DIAMIGO estabeleceu uma metodologia adequada 
àquele público, que não tem garantia real para dar. 
O sujeito tira 300 reais, 500 reais, mil reais, mas tem 
que formar um grupo, tem que, pelo menos, estar há 
1 ano na atividade. 

Ou seja, ele tem que já estar aprovado na ati-
vidade, ele tem que formar um grupo de pessoas do 
mesmo bairro que se conheçam e cada um faz o seu 
crédito, o carnê é um só e o valor da prestação men-
sal é só custeio, é rotativo. Somente depois de o cara 
operar 5 vezes é que tem direito a tirar investimento. 
Ele tem esse crédito rotativo, e quando se diz que o 
valor está em somente 1 carnê... Somos aqui os 4, 
digamos, companheiros do mesmo grupo. Se eu não 
pagar, e o Praciano for escolhido como líder, S.Exa. 
terá que arrecadar o dinheiro de todo mundo para co-
brir o que eu não paguei. Ou seja, quando se vai fazer 
essa operação, os vizinhos que se conhecem dizem: 
“Aquele cara ali é bom para a gente fazer farra com 

ele, mas para fazer negócio não dá, porque ele não 
gosta de pagar nem promessa”. 

Então, o sujeito é afastado do grupo. Os senhores 
pensam que é uma experiência pequena! É o maior 
programa de microcrédito da América Latina, talvez do 
mundo. Ele faz, por dia, 2.500 operações ativas. Ele 
está com 300 mil operações ativas. 

(Não identificado) – Hoje?
O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Hoje. 

Inadimplência zero vírgula não sei o quê. Por que o 
pessoal não pagava antes? Porque misturaram a ideia 
de que era um programa social com um objetivo eco-
nômico, não criaram nenhum mecanismo de garantia 
moral que o CREDIAMIGO criou e distribuíram o cré-
dito nas comunidades sem maiores considerações. E 
o pessoal dizia: “Vamos pegar aquele dinheiro da viúva 
que ele é fácil”. E ninguém pagou. Ou seja, nessa cor-
relação, havendo responsabilidade e investigação sobre 
os mecanismos adequados para emprestar a públicos 
distintos, encontram-se mecanismos de garantia, sim, 
que trabalham uma inadimplência menor. 

Conhecemos pessoas que recebem cartão de 
crédito e, sem a menor consideração, fazem uma farra. 
Conheço pessoas da nossa relação que comentam: 
“Fulano, beltrano e sicrano...” 

Isso realmente é um argumento forte. Temos que 
ter cuidado de, ao estabelecer algum mecanismo que 
induza a práticas de juros menores, que esse mecanis-
mo não seja o que vá fazendo migrar o crédito apenas 
para os riscos AAA, deixando milhares e milhares, tal-
vez milhões de tomadores sem acesso ao crédito. 

Essa questão que o Dyogo levanta é real, impor-
tante, e temos de encará-la com seriedade. 

O projeto que o Berzoini, o Vignatti e eu apresen-
tamos tem de ser analisado à luz desse risco também, 
mas não se pode afastar o projeto liminarmente sobre 
essa argumentação, sem investigar caso a caso. Estou 
convencido de que a agregação nos atrapalha. Nós te-
mos que pegar cada linha de crédito, cada linha dessa 
e perguntar: “Por que a inadimplência é alta? Por que 
a taxa de juros aqui é 130%? Por quê? Que público é 
esse? É realmente um pobrezinho que merece apoio 
ou é alguém que recebeu crédito sem a menor consi-
deração, sem ter condição de ser um tomador?” 

Está-se prestando um desserviço quando se 
empresta a um cara que não pode pagar. Não se está 
ajudando o pobrezinho não, mas deixando-o na rua 
da amargura, sem condições de ser um cidadão, está 
tirando a cidadania em vez de dá-la. 

É uma discussão realmente muito interessante.
Mais uma vez, saúdo a Comissão por ter propor-

cionado a oportunidade de fazermos esse debate.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pracia-
no) – Muito obrigado, companheiro Pedro Eugênio. 

A discussão poderia ser mais rica se tivesse mais 
tempo e mais debatedores.

O SR. RODRIGO DANIEL DOS SANTOS – Sr. 
Presidente, apenas para argumentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-
ciano) – Pois não. Gostaria de que fosse um pouco 
rápido, por que o Presidente está no plenário.

Concedo a palavra ao Dr. Rodrigo Daniel.
O SR. ROGRIGO DANIEL DOS SANTOS – Ape-

nas para argumentar no tocante a este suposto afas-
tamento que uma limitação do spread bancário traria. 
Creio que a lógica está perversa. Por quê? Porque 
se tem um risco maior, cobra-se uma taxa de spread 
maior e com isso continuaria a manter a inadimplência 
maior. Se baixar a taxa de juros para aquela população 
que tem uma chance de inadimplência, aumentaria o 
número de pessoas pagantes daquele risco.

Neste sentido, concordo com o Deputado Pedro 
Eugênio.

Outro fator importante. Toda vez que discutimos 
o direito do consumidor, como garantia individual ele 
tem de ser protegido tal qual o trabalhador. Hoje o 
que mais se discute é o superendividamento. Então, 
o consumidor que tem o acesso fácil ao crédito vai 
assumindo dívidas em cima de dívidas e não conse-
gue pagá-las. 

O que temos de buscar na discussão dos proje-
tos que estão na Casa é essa proteção do consumidor 
de si mesmo. Ele tem de ser protegido, porque, muitas 
vezes, tem uma necessidade urgente, recorre a uma 
linha de crédito que não vai conseguir pagar, porque, 
repito, tem necessidade urgente. O banco, na hora de 
fornecer o crédito, tem de ter a responsabilidade de 
analisar a capacidade de pagamento, de oferecer àque-
le consumidor uma linha de crédito adequada.

Em nenhum momento observamos essa res-
ponsabilidade do agente financeiro, na condição de 
instituto de defesa do consumidor e das relações de 
consumo. 

É neste ponto que quisemos enriquecer o de-
bate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Pra-
ciano) – Muito obrigado.

Garanto aos companheiros do IBEDEC que a 
Comissão fará chegar à Comissão de Finanças as 
sugestões deles. 

Muito obrigado.
Está encerrada a reunião

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de setembro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos do 
dia vinte e um de outubro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Legislação Participativa, no Anexo II, 
Plenário 03 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Roberto Britto – Presiden-
te; Eliene Lima e Dr. Talmir – Vice-Presidentes; Emilia 
Fernandes, Iran Barbosa, Jurandil Juarez, Leonardo 
Monteiro, Luiz Carlos Setim, Luiza Erundina, Pedro 
Wilson e Sebastião Bala Rocha – Titulares; Fátima 
Bezerra, Fernando Ferro, Glauber Braga, João Dado, 
Nazareno Fonteles e Silas Câmara – Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Eduardo Amorim, 
Francisco Praciano, Janete Rocha Pietá, José Carlos 
Vieira e Vadão Gomes. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação as atas da 29ª, 30ª, 
31ª, 32ª e 33ª reuniões, realizadas, respectivamente, 
nos dias 10 e 30 de setembro e 1º, 6 e 14 de outubro 
de 2009. Por terem sido distribuídas cópias, foi dispen-
sada a leitura das atas, por solicitação do Dep. Glauber 
Braga, e não havendo quem quisesse discuti-las ou 
a elas sugerir alterações, em votação, as atas foram 
aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: A – 
Requerimentos: O Presidente submeteu à apreciação 
em globo os requerimentos nºs 99/09 e 101/09, por 
tratarem da mesma matéria. 1 – REQUERIMENTO Nº 
99/09 – do Sr. Dr. Talmir – que “requer a realização de 
Seminário para discutir Eutanásia e Hospices – Cen-
tros de Cuidados Paliativos” e REQUERIMENTO Nº 
101/09 – do Sr. Dr. Talmir – que “requer a inclusão de 
convidado para o Seminário tratado no REQ 99/2009”. 
O Deputado Dr. Talmir procedeu à leitura e ao enca-
minhamento dos requerimentos. Em votação, os re-
querimentos foram aprovados por unanimidade. 
3 – REQUERIMENTO Nº 100/09 – do Sr. Dr. Talmir 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater a questão de fetos portadores de anencefalia”. 
O Deputado Dr. Talmir procedeu à leitura e ao encami-
nhamento da matéria, oportunidade em que propôs a 
inclusão de um representante do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria – Cfemea para compor a Mesa 
de Expositores da Audiência. Encaminharam a matéria, 
também, os Deputados Nazareno Fonteles e Roberto 
Britto. Em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade, com a alteração proposta pelo autor. 
4 – REQUERIMENTO Nº 102/09 – dos Srs. Janete 
Rocha Pietá e Glauber Braga – que “requer a realiza-
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ção de audiência pública, no âmbito da Comissão de 
Legislação Participativa em conjunto com a Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias para discutir o Dia 
Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População 
Negra”. O Deputado Glauber Braga procedeu à leitura 
e ao encaminhamento da matéria. Em votação, o re-
querimento foi aprovado por unanimidade. B – Su-
gestões: 5 – SUGESTÃO Nº 111/08 – da Federação 
Nacional dos Odontologistas – que “sugere Projeto de 
Lei Complementar para regulamentar o § 4º do art. 40 
da Constituição Federal”. RELATOR: Deputado NAZA-
RENO FONTELES. PARECER: pela rejeição. O Depu-
tado Nazareno Fonteles procedeu à leitura do parecer 
e não havendo quem quisesse discutir a matéria, em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
6 – SUGESTÃO Nº 139/09 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para acrescentar parágrafo único ao art. 791 do Có-
digo de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, dispondo sobre a suspensão do processo 
de execução”. RELATOR: Deputado GLAUBER BRA-
GA. PARECER: pela aprovação, nos termos do Proje-
to de Lei que apresenta. O Deputado Glauber Braga 
procedeu à leitura do parecer e não havendo quem 
quisesse discutir a matéria, em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 7 – SUGESTÃO Nº 
142/09 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere Projeto de Lei para alterar o art. 9º 
da Lei nº 10.684, 30 de maio de 2003, estabelecendo 
prazo para suspensão da pretensão punitiva do Estado 
em, no máximo, cinco anos”. RELATORA: Deputada 
EMILIA FERNANDES. PARECER: pela aprovação, nos 
termos do Projeto de Lei que apresenta. O Deputado 
Dr. Talmir foi designado relator em substituição à De-
putada Emília Fernandes. O Relator Substituto, Depu-
tado Dr. Talmir, acatou o parecer da Deputada Emília 
Fernandes, pela aprovação. Em votação, o parecer do 
Relator Substituto foi aprovado por unanimidade. 
8 – SUGESTÃO Nº 149/09 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para alterar o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 31 de maio de 2007, que “efetua alterações na ta-
bela do imposto de renda da pessoa física”, aumen-
tando as possibilidades de desconto dos gastos com 
saúde e educação”. RELATORA: Deputada FÁTIMA 
BEZERRA. PARECER: pela rejeição. O Deputado Dr. 
Talmir foi designado Relator em substituição à Depu-
tada Fátima Bezerra. O Relator Substituto, Deputado 
Dr. Talmir, acatou o parecer da Deputada Fátima Be-
zerra. Em votação, o Parecer do Relator Substituto 
foi aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a 
reunião, fizeram comunicações parlamentares os De-

putados Luiz Carlos Setim, que registrou a contribui-
ção do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul 
– Condesesul para os trabalhos desta Comissão de 
Legislação Participativa, por meio das Sugestões que 
apresenta, o que demonstra a preocupação daquele 
Conselho com a comunidade que representa; a Depu-
tada Emília Fernandes sugeriu levantamento sobre as 
Comissões de Legislação Participativa – CLP nos Le-
gislativos Estaduais e Municipais do Brasil e registrou 
a necessidade de a Comissão definir estratégias para 
que sejam criadas CLPs nos Legislativos Estaduais e 
Municipais onde ainda não existam mecanismos de 
participação popular; o Deputado Dr. Talmir registrou 
o início do Webcamara, sistema que permitirá a trans-
missão ao vivo das reuniões de todas as Comissões 
da Casa, o que significará mais um incentivo para a 
participação parlamentar nessas reuniões. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, 
às quinze15 horas e cinquenta e um minutos, antes 
convocando os senhores Membros da Comissão para 
Reunião Ordinária de Audiência Pública conjunta com 
a Comissão de Educação e Cultura para debater o 
tema “Homofobia nas Escolas”, a realizar-se amanhã, 
quinta-feira, dia 22 de outubro, às 9 horas, no plenário 
3 do anexo II. E, para constar, eu, Sônia Hypolito, lavrei 
a presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Roberto Britto, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 36ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 27 de outubro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do 
dia vinte e sete de outubro de dois mil e nove, reuniu-
se, em Audiência Pública, a Comissão de Legislação 
Participativa, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Roberto Britto – Presidente; Dr. Talmir – 2º Vice-Presi-
dente; Leonardo Monteiro, Pedro Wilson e Sebastião 
Bala Rocha – Titulares; Fernando Ferro, João Dado e 
Nazareno Fonteles – Suplentes. Deixaram de compare-
cer os Deputados Eduardo Amorim, Eliene Lima, Emília 
Fernandes, Francisco Praciano, Iran Barbosa, Janete 
Rocha Pietá, José Carlos Vieira, Jurandil Juarez, Luiz 
Carlos Setim, Luiza Erundina e Vadão Gomes. ABER-
TURA: O senhor Presidente declarou abertos os traba-
lhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a 
presente reunião de Audiência Pública foi originada em 
atendimento ao requerimento n° 97/2009, de autoria dos 
Deputados Pedro Wilson e Luiza Erundina, para debater 
sobre os demitidos do Governo Collor. Em seguida, o 
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senhor Presidente, Deputado Roberto Britto, convidou 
para compor a Mesa de Exposições os senhores: Car-
los Alberto – Diretor de Estudos Sócio-Econômicos e 
Empresas Públicas do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Federais no DF – SINDSEP, Ricardo Leite Goulart 
Ponzi – Presidente da Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Aquaviários e Afins – FNTAA e Idel Profeta 
– Presidente da Comissão Interministerial do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em seguida, o 
senhor Presidente Roberto Britto fez exposição inicial e 
esclareceu sobre as regras a regularem os trabalhos da 
Audiência Pública. Após, passou a palavra aos exposito-
res para dar início a suas exposições na seguinte ordem: 
Carlos Alberto – Diretor de Estudos Sócio-Econômicos 
e Empresas Públicas do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Federais no DF – SINDSEP, Ricardo Leite Goulart 
Ponzi – Presidente da Federação dos Trabalhadores em 
Transporte Aquaviários e Afins – FNTAA e Idel Profeta 
– Presidente da Comissão Interministerial do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Após, o senhor 
Presidente Deputado Roberto Britto, justificou a ausên-
cia do Deputado Vignatti – Presidente da Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e do 
Deputado André Vargas – Relator do Projeto de Lei 
5030/2009. Dando continuidade, o Presidente passou 
a palavra aos inscritos para o debate na seguinte or-
dem: David Villar Filho, Wilson Dufles – BNDES, Mag-
da Rosa Silva e Edilberto Coelho de Miranda. Após, o 
senhor Presidente Deputado Roberto Britto passou a 
palavra ao senhor Deputado Fernando Ferro para breve 
intervenção. Dando continuidade, o senhor Presidente, 
Deputado Roberto Britto passou a palavra aos exposito-
res para suas considerações finais na seguinte ordem: 
Idel Profeta, Carlos Alberto e Ricardo Leite Goulart 
Ponzi. Após, o senhor Presidente fez breve exposição 
sobre o tema da Audiência Pública. Nada mais havendo 
a tratar o senhor Presidente, Deputado Roberto Britto, 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos, às dezesseis horas e vinte e quatro minutos, an-
tes convocou os membros para a Reunião Ordinária a 
ser realizada dia 04 de novembro, às quatorze horas, 
do corrente. E, para constar, eu, Sonia Hypolito, lavrei 
a presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Deputado Roberto Britto e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reu-
nião encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio 
a integrar o arquivo documental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Brit-
to) – Declaro aberta a reunião de audiência pública da 
Comissão de Legislação Participativa, originada do Re-
querimento nº 97, de 2009, de autoria dos Deputados 
Pedro Wilson e Luiza Erundina, que solicita a realização 
de audiência pública para debater a matéria constante 

do PL 5.030/09, do Senado Federal, que reabre o prazo 
para requerimento de retorno ao serviço de que trata 
o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de março de 1994, que 
dispõe sobre a concessão de anistia nas condições 
que menciona e dá outras providências.

Sras. e Srs. Deputados, senhores expositores, 
senhores membros desta Comissão, convidados, meus 
senhores e minhas senhoras, esta Comissão de Legis-
lação Participativa tem uma finalidade básica: aproximar 
a sociedade do Congresso Nacional. Nós somos, pois, 
a porta de entrada para o Congresso Nacional.

Através da sociedade organizada, nós temos a 
oportunidade de trazer indicações a esta Casa. Depois 
de uma avaliação na Comissão e aprovado o reque-
rimento de indicação, ele segue os trâmites normais 
nesta Casa. Com isso, em alguns momentos, nós já 
conseguimos aprovar propostas que hoje já são leis 
que estão sendo utilizadas pela nossa sociedade.

É com esse espírito que esta Comissão tem a 
oportunidade de realizar esta audiência pública para 
discutirmos sobre o Projeto de Lei nº 5.030, de 2009, 
do Senado Federal, proposição voltada à reabertura 
do prazo para requerimento de retorno ao serviço dos 
demitidos no Governo Collor que se enquadram, evi-
dentemente, nas condições para a anistia estabeleci-
das pela Lei 8.878, de 1994.

Somente aqueles que efetivamente foram demiti-
dos, em algum momento, do seu serviço é que sabem 
avaliar o valor que tem o seu trabalho e a importância 
desse retorno. Na maioria dos casos, são pais de fa-
mílias que viviam única e exclusivamente daquele em-
prego, pessoas já com certa idade e que não podem 
concorrer com aqueles que estão iniciando na carreira. 
Enfim, essa situação precisa ser reavaliada. E é preciso 
que o Congresso Nacional efetivamente participe dessa 
discussão. Através dessa discussão em audiências pú-
blicas é que nós pretendemos, ouvindo todas as partes, 
tomar uma posição e trabalhar para que esse prazo, se 
for aprovado pelo Congresso, através do PL que está 
em tramitação, seja observado e atendido.

Estamos aqui agora para discutir esse tema, que 
eu acho por demais importante. Faltam apenas 2 passos 
na tramitação, a apreciação da Comissão de Finanças 
e Tributação, quanto à adequação orçamentária e fi-
nanceira; e a apreciação da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Portanto, este é 
o espaço da Casa que nós temos para discutir esse 
tema tão importante. 

Parabenizo o Deputado Pedro Wilson e a De-
putada Luiza Erundina, aos quais rendo as minhas 
homenagens.
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Feito esse registro e confiante no sucesso des-
ta nossa audiência pública, convoco para fazer par-
te da Mesa o Sr. Carlos Alberto, Diretor de Estudos 
Socioeconômicos e Empresas Públicas do Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal 
– SINDSEP-DF; o Sr. Ricardo Leite Ponzi, Presidente 
da Federação Nacional dos Trabalhadores em Trans-
portes Aquaviários e Afins – FNTAA; o Sr. Idel Profeta, 
Presidente da Comissão Especial Interministerial do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Cada expositor disporá de 15 minutos para o seu 
pronunciamento e não poderá ser aparteado.

Passo a palavra ao Sr. Carlos Alberto para o seu 
pronunciamento.

O SR. CARLOS ALBERTO – Boa tarde a todos 
os companheiros anistiados, que já conheço de lon-
ga data. Agradeço ao Presidente, Deputado Roberto 
Britto, a iniciativa.

Companheiro Idel Profeta, que também já co-
nheço, representante do Ministério do Planejamento; 
companheiro Ricardo, o nobre Deputado Presidente 
desta Comissão se referiu à função principal desta 
Comissão, que seria aproximar a sociedade do Con-
gresso Nacional.

Eu acho que, nesta questão da anistia, vai ser 
de suma importância, Deputado, o trabalho desta Co-
missão, porque sabemos a importância que tomou 
nesses últimos tempos no País a anistia. E, às vezes, 
a própria sociedade acha que o anistiado é simples-
mente um – entre aspas – “aproveitador”. Às vezes, 
alguns anistiados reclamam porque são chamados 
de vagabundos, porque querem voltar de graça para 
o serviço público.

Eu acho de suma importância esta Comissão 
transmitir à sociedade, através do Congresso, a infor-
mação de que os anistiados foram injustiçados, demi-
tidos no Governo Collor e também no Governo FHC. 
E, hoje, eles só querem naturalmente ter o seu direito 
de anistia reconhecido. Anistiou, está perdoado, tem 
que voltar ao trabalho.

O Collor, naquela época, a partir da visão de Es-
tado mínimo, saiu demitindo com poucos critérios. O 
Governo do Presidente Lula assumiu, principalmente 
no segundo mandato – e colocou isso no seu discurso 
-, o total apoio à questão da anistia. Então acho que a 
sociedade tem que tomar conhecimento da injustiça 
que foi cometida. Esses companheiros que estão aqui 
– podemos ver a maioria de cabeça branca já – nada 
mais querem do que ter o seu direito reconhecido.

Se eles estivessem trabalhando até hoje, eles 
estariam com a sua aposentadoria tranquila. Várias fa-
mílias foram desfeitas. Sabemos tudo o que aconteceu 
na vida desses anistiados aqui, nesse tempo todo – 17 

anos. Só no nosso País que conseguimos conceber 
que se demore 17 anos para se cumprir uma lei, para 
se fazer justiça – isso vem desde 1994.

Acho que esta Comissão vai ser de suma im-
portância. O Presidente colocou de forma clara que 
vai aproximar Congresso e sociedade. Anistia é um 
assunto do qual toda a sociedade tem que tomar co-
nhecimento, não só os nossos Congressistas, que já 
sabem da sua importância, senão não estaríamos aqui 
– e já fizemos várias audiências públicas, esta não é 
a primeira –, mas também a sociedade.

Esse é um tema importante. Os companheiros 
estão aqui clamando para que seja feita justiça depois 
de tanto tempo.

Antes de falar da história do PL 5.030/09, temos 
que lembrar que essas pessoas que ficaram dentro do 
prazo – e aqui está o Idel, representando o Ministério 
do Planejamento – precisam de celeridade nos seus 
processo. Em janeiro vence o prazo da CEI. Acredito 
que deverá ser prorrogado, porque o volume de traba-
lho é muito grande. Para esse pessoal que está dentro 
do prazo concedido na lei, de 60 dias, para entrar com 
o requerimento, vamos limpar o terreno para que se 
possa dar oportunidade de deliberar. Tenho certeza 
de que os companheiros vão ter direito novamente de 
solicitar isso junto ao Governo. Uma das coisas que 
temos que reivindicar durante os nossos trabalhos é a 
prorrogação dos trabalhos da CEI, porque ainda falta 
terminar a parte do pessoal beneficiado pela Lei 8.878, 
porque o retorno dessas pessoas ainda não terminou. 
O trabalho deve estar mais focado nesse pessoal que 
vai voltar agora.

Esse Projeto de Lei 5.030/09 baseia-se principal-
mente no período que foi concedido para requerimen-
to desse pessoal. Em 1994, foram concedidos 60 dias, 
que é um prazo exíguo, já que a comunicação foi feita 
por Diário Oficial, a maioria sabe disso, e ninguém tinha 
acesso ao Diário Oficial. Não temos que ter esse acesso. 
Se fosse uma comunicação oficial e pessoal, até enten-
deríamos, mas por Diário Oficial é complicado.

Eu me lembro de muitas pessoas do interior do 
Paraná. Uma senhora me contou sua história de triste-
za depois que foi demitida, o que ela passou, pois não 
tinha costume de trabalhar na roça e teve que trabalhar 
na roça. Estava com as mãos calejadas, cansada do 
sol, e não foi comunicada. Quando ela veio a saber, já 
se haviam passado os 60 dias de prazo.

Numa reunião no SINDSEP-DF, que foi o precur-
sor dessa ideia, para tratar do pessoal da Lei 8.878, 
percebemos que muitas pessoas ligavam de todo o 
País – e temos de deixar isso claro, principalmente 
nesta Casa, que representa todo o País -, dizendo que 
não tiveram como entrar com o requerimento, porque 
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não tiveram conhecimento disso. Naquele momento, 
ligaram pessoas do Maranhão, do Pará, do Amazonas, 
lugares onde as pessoas estão isoladas, e a comuni-
cação é difícil. Naquela época não havia acesso fácil 
à informação. Hoje nós temos meios de comunicação 
como a Internet. Em 1994 era muito diferente do que 
é agora. 

As pessoas não tiveram conhecimento disso, e 
a coisa tomou um vulto acima do que pensávamos. 
Milhares de pessoas começaram a entrar em conta-
to com o SINDSEP-DF, e foi numa dessas reuniões 
que questionamos o que faríamos com essas pesso-
as, que calculávamos em torno de 30 mil pessoas no 
Brasil inteiro.

Questionávamos o que fazer com esse pessoal 
que ficou de fora, e o nosso advogado, Ulysses Borges, 
disse que só podíamos mudar uma lei com outra lei. 
Temos que criar uma lei. Daí partimos para essa luta, 
que começou no Senado, através do Senador Edison 
Lobão Filho, que teve empenho, assumiu essa luta. 
“Eu gosto de uma boa briga” – foram as palavras que 
S.Exa. usou – “e vou assumir essa briga de vocês, 
porque acho que isso foi injusto”. Até porque, como 
ele mesmo disse, a anistia política neste País não tem 
prazo; a qualquer momento pode ser requerida. Então, 
no mínimo, temos que dar um prazo maior para esse 
pessoal que perdeu esse tempo. 

O Senador Lobão Filho assumiu isso. Elaboramos 
esse projeto de lei com muita dificuldade, contando com 
a colaboração dos Estados, e o colocamos em votação 
no Senado. Muitos que estão aqui estavam presentes 
lá e sabem o que aconteceu. O projeto foi votado e 
aprovado por unanimidade. Isso não é qualquer coisa. 
Isso dá o peso que leva esse projeto de lei. Então ele 
foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. 

Sabemos que numa Casa que tem mais de 500 
representantes há várias formas de pensar, mas nas 
nossas visitas pela Câmara pudemos ver que todo De-
putado assume a anistia. Nunca vi ninguém se colocar 
contrário a esse projeto de lei. 

Ele veio para cá, tivemos uma dificuldade mui-
to grande, visitamos todos os Deputados da primeira 
Comissão, a CTASP. Estivemos com todos os Depu-
tados. E vimos que 99% – e muitos desta Comissão 
podem dizer isso, pois estivemos em todas as Lide-
ranças e gabinetes – colocaram-se sempre favoráveis 
a esse projeto. Tanto que ele passou pela CTASP e foi 
aprovado novamente por unanimidade. Sabemos da 
importância desse projeto.

Agora, esse projeto está na CFT – Comissão 
de Finanças e Tributação. Estamos percebendo uma 
grande dificuldade agora, principalmente na questão 
orçamentária. O Presidente da Comissão, Deputado 

Vignatti, do PT de Santa Catarina, demorou um certo 
tempo para nomear o Relator, porque havia muitos 
Deputados interessados. Daí os senhores vêm a im-
portância do projeto. Vários Deputados se mostraram 
interessados em relatar esse PL naquela Comissão. 
Foi nomeado, então, o Deputado Ricardo Berzoini, que, 
infelizmente, depois de 30 dias, devolveu o projeto de 
lei. Foi nomeado o Deputado André Vargas, que espe-
ramos tenha uma relatoria favorável ao nosso projeto 
de lei, que é justo. E que S.Exa. não demore tanto tem-
po assim, porque vêm aí final do ano, férias, recesso 
parlamentar, e não sabemos quando será votado, e 
para nós é urgente. 

Quanto à questão orçamentária, em 2007, antes 
de sair o parecer da AGU, o próprio Ministro Paulo 
Bernardo disse que não seria um empecilho para o 
retorno dessa anistia. Queremos relembrar essas pa-
lavras, porque hoje isso ficou colocado como o maior 
empecilho. 

Na última reunião – a maioria estava presente -, 
eu indaguei o Ministro Paulo Bernardo sobre a questão 
orçamentária, e novamente S.Exa. afirmou que não 
seria o problema. Colocaria até um orçamento extra, 
se fosse o caso. 

Os anistiados estão aqui presentes. São muitos 
no Brasil inteiro e estão dispostos a vir a Brasília em 
todas as atividades marcadas. A nossa intenção é lotar 
Brasília com todos os anistiados, até para que todos os 
Parlamentares e governantes saibam que realmente 
é grande o número desses anistiados no Brasil intei-
ro. Estamos num ano pré-eleitoral. Ano que vem, será 
um ano eleitoral. E 30 pais de famílias que direta ou 
indiretamente elegeram este Governo agora  estão 
simplesmente querendo que justiça seja feita. 

Há vários PLs em tramitação na Câmara e vou 
citar apenas alguns deles. Amanhã, será analisado 
um a respeito da contagem do tempo de serviço dos 
pensionistas, que ficaram prejudicados. Ficaram 17 
anos esperando e agora estão prejudicados. Haverá 
a votação do PL nº 5.182, de 2009, às 10h. Também 
está tramitando projeto que trata dos demitidos no Go-
verno FHC – as demissões não ocorreram somente no 
Governo Collor. E está em tramitação o Projeto de Lei 
nº 1.265, de 2007, que também está na CFT e trata 
dos anistiados que ficaram na liquidação. Eles foram 
obrigados a ficar na liquidação, trabalhando para o 
Governo, ficaram fora do prazo e foram demitidos em 
seguida. Então, também são anistiados.

A anistia é uma coisa muito ampla. Eu quero que 
o Governo tenha essa concepção da amplitude a que 
essa situação chegou. 

Os companheiros deixam suas casas para vir ao 
Congresso Nacional, vindos do Maranhão, do Paraná, 
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companheiros que se deslocam para estarem aqui 
presentes, e o que querem é apenas que seja feita 
justiça neste País, porque a anistia não pode ser para 
um nem para meia dúzia. A anistia deve ser ampla e 
irrestrita. Se é anistia, é perdão. Se é perdão, é para 
todo o mundo.

Agradeço a todos e vamos à luta! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Agradeço ao Sr. Carlos Alberto a exposição.
Eu gostaria de avisar a todos os presentes que 

estamos em transmissão ao vivo pela Internet. O mun-
do todo está tendo a oportunidade de assistir à nossa 
audiência pública pela Internet.

Passo a palavra ao Presidente Ricardo Leite 
Ponzi, da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes Aquaviários e Afins.

O SR. RICARDO LEITE GOULART PONZI – 
Obrigado, Sr. Presidente.

Primeiramente, cumprimento V.Exa. pelo comando 
dos trabalhos e os integrantes desta Comissão, que, 
como foi dito, aproxima esta Casa da sociedade e tem 
papel histórico extraordinário. Curiosamente, esta Co-
missão conta com a consultora Sônia Hypolito, que vem 
de outras lutas sociais. Tivemos a grata satisfação de 
encontrá-la aqui também nesta trincheira para reparar 
dívidas que existem e merecem reparação. 

A reparação é devida àqueles trabalhadores injus-
tiçados, mas eu queria acrescentar, Carlos, que não só 
eles foram injustiçados, a Nação foi injustiçada. Talvez 
quem mais perdeu foi a Nação, porque curiosamente 
esses trabalhadores, concursados, qualificados, foram 
pioneiros e eram a elite, no bom sentido, dos homens 
públicos e tinham funções públicas extraordinárias. 

Nós representamos os trabalhadores do Lloyd 
Brasileiro e nos relacionamos com o pessoal do GEI-
POT. Essa gente ajudou muito a construir o nosso País. 
Então, a reparação que temos de tratar não se limita a 
esses homens, mas ao que a Nação perdeu. E a Nação 
perdeu, nesse processo de desestruturação que vem 
do Governo Collor e passou por outros Governos, em 
razão da desqualificação do Estado, da desqualifica-
ção da construção da Nação. Isso é muito sério. Isso 
é muito grave. Nós perdemos. E perdemos também a 
avaliação crítica disso.

Houve um processo de desestruturação da cons-
trução nacional, e essa é uma perda muito grande. Nós 
e aqueles trabalhadores que foram diretamente preju-
dicados perdemos, mas perdeu mais o País. 

Darcy Ribeiro dizia que o processo civilizatório 
é uma alternância entre as sociedades teocráticas do 
regadio e as hordas pastoris nômades. Tivemos re-
centemente um horda que não é pastoril, uma horda 
liberal destrutiva, que teve o significado da desorga-

nização da nossa Nação, mas, mais do que isso, teve 
um projeto internacional de desmobilização e de de-
sorganização do nosso País.

E essa gente que foi prejudicada estava, curio-
samente, no GEIPOT, que produzia o pensamento lo-
gístico do País. O Lloyd Brasileiro não fazia nada mais 
nada menos do que o comércio internacional do Brasil, 
o controle do comércio internacional da Nação. Nós 
crescemos – o David sabe disso – nos últimos anos 3 
ou 4 vezes o nosso comércio exterior, mas não temos 
nem 2% ou 3% de participação da nossa marinha mer-
cante nesse comércio. Ou seja, nós comercializamos 
já perdendo 20%. Isso no sentido da perda comercial, 
não falando da questão estratégica do que significa 
não ter marinha mercante. Nós perdemos marinha 
mercante, nós perdemos planejamento. 

Digam-me o que é a Rede Ferroviária Federal. 
É a nossa logística ferroviária fundamental. E estava 
vendo outros companheiros, de empresas de pros-
pecção do Nordeste, importantes. Temos de observar 
isso. Houve uma desestruturação dirigida e que pegou 
aqueles caras que trabalhavam pelo País de forma a 
conduzi-lo. Uma aristocracia, no bom sentido, daqueles 
condutores, homens e mulheres concursados, qualifi-
cados, e que foram simplesmente afastados de seus 
trabalhos, que eram trabalhos de interesse público e 
da Nação.

Eu tenho certeza – e reafirmo isso, Carlos – que 
quem perdeu mais foi o País. E é o momento de repa-
rar isso, não só anistiando e indenizando, mas read-
mitindo aqueles que estão aí e podem dar ainda o seu 
conhecimento para o País. Eu tenho certeza de que 
eles gostariam de voltar às suas trincheiras, às suas 
oficinas, aos seus laboratórios, aos seus navios para 
dar ainda o que têm para a construção deste País.

V.Exas. estão de parabéns. Eu cumprimento V.Exa. 
por esta iniciativa, que é grandiosa e histórica. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Agradeço ao Sr. Ricardo Ponzi a exposição.
Passo a palavra ao Presidente da Comissão Es-

pecial Interministerial do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Sr. Idel Profeta.

O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – Boa tarde a 
todas e a todos. Boa tarde ao Presidente da Mesa, De-
putado Roberto Britto. Saúdo o Carlos e o Ricardo. 

Estamos nesta Comissão legislativa com a fina-
lidade de fazer um debate, estabelecer um processo 
de diálogo entre o Governo, os Deputados e a repre-
sentação dos senhores aqui presentes, no sentido de 
avançarmos em relação a essa questão.

Precisamos compreender o processo histórico à 
época. Eu sempre digo que essa questão dos anistiados 
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da Lei nº 8.878 não é única e exclusiva deste Governo. 
Eu  tenho vindo muito a esta Casa fazer este debate 
– o Carlão também tem participado, na Comissão de 
Direitos Humanos – e eu sempre digo que a questão 
dos anistiados é mais do que uma política de Governo, 
ela é uma política do Estado brasileiro. 

Dialogando com a fala do companheiro, que tem 
toda a razão, o grande prejuízo foi causado à Nação 
brasileira.

O Relator da CPI do Collor, quando o Collor so-
freu o impeachment, falou em 108 mil demissões. E 
nós vamos dialogar com esta realidade: 108 mil pes-
soas foram demitidas. Isso foi um prejuízo à Nação 
brasileira incomensurável, talvez de dimensões que 
a gente não possa... Estamos buscando recuperar o 
Estado brasileiro, construir um Estado Democrático de 
Direito, de fato, e nesse processo precisamos dialogar 
com todas as preocupações que trazem essas 108 mil 
demissões, em 1990, há quase 20 anos. 

Eu tenho que compreender isso, quando estou 
tratando de um processo de remissão, de pedido de 
perdão do Estado brasileiro a essas pessoas. Nós 
estamos promovendo retornos lá na CEI; deferimos 
mais de 9 mil processos este ano. E pessoas estão 
voltando a trabalhar com 89 anos. Será que isso é um 
pedido de remissão do Estado? Será que a alternativa 
única e exclusiva de pedido de remissão do Estado é 
o retorno ao trabalho para uma pessoa que está com 
90 anos de idade?

Sempre disse que a palavra de ordem do Governo 
Lula é negociação. Será que a saída para... Se eu tirar 
hoje em torno de 37 mil pessoas que têm processos ou 
que voltaram ou que estão voltando, de 1994 a 2004, 
faltarão 78 mil pessoas. Há um potencial de retorno de 
78 mil pessoas à administração pública. 

Aí eu quero dialogar com os senhores. Isso tem 
impacto orçamentário, sim. Uma coisa é o que o Mi-
nistro falava na reunião da Comissão dos Direitos Hu-
manos. Para esses 15 mil que têm processos tempes-
tivos existe dinheiro, existe dotação orçamentária. E, 
se acabar essa dotação, o Ministro disse que a supri-
ria. Essa é uma situação. Outra coisa é uma situação 
para 78 mil pessoas.

Como os senhores são sabedores, a maioria dos 
anistiados não estão voltando para as empresas. Es-
tão voltando para a máquina pública, para os nossos 
órgãos públicos. 

Nós temos hoje na máquina pública do Poder 
Executivo 550 mil servidores ativos. Nós estamos che-
gando ao que nós tínhamos em 1997. Com toda a re-
posição de concurso, de volta ao trabalho dos servi-
dores públicos, estamos com 550 mil servidores. Nós 
já temos 9 mil processos deferidos. Se eu voltar, em 

tese, com os 78 mil possíveis pretendentes ao retor-
no, isso compromete ou não a gestão administrativa 
desses órgãos? Compromete ou não a qualidade do 
serviço prestado? Compromete ou não a gestão or-
çamentária? Então, há vários diálogos que nós temos 
que fazer com toda a coragem possível, para não es-
tarmos... Em vez de estarmos recuperando algo, nós 
estaremos cometendo um equívoco no nosso processo 
de construção do Estado.

Essa é a preocupação que nós, do Ministério 
do Planejamento, temos em relação a essa questão. 
Não basta só garantir o retorno, porque isso não vai 
significar o princípio da eficiência do serviço público. 
Será que nós vamos estar atendendo o princípio da 
eficiência? Como é que vai ficar a qualidade desses 
serviços com essas pessoas entrando, algumas há 18 
anos fora do mercado? Algumas pessoas, é verdade, 
se qualificaram etc., outras não.

E há esse processo todo que estamos enfren-
tando para capacitar as pessoas para o seu retorno, 
ir aos órgãos dialogar. Fizemos várias conversas nes-
ta Casa, na Comissão de Direitos Humanos, onde foi 
dito: “Olha, há preconceito em relação aos anistiados”. 
Então, nós estamos fazendo todo um processo para 
despojar os gestores desses preconceitos. Será que 
é justo a gente fazer isso com os anistiados?

Esse é um debate que nós temos que fazer, sob 
pena de nós pensarmos que estamos acertando, mas 
na verdade estarmos dando razão ao ditado “de boas 
intenções o inferno está cheio”. Pode ser uma boa in-
tenção, mas, na prática, pode ser algo não exequível, 
algo em que nós consigamos dialogar com as preo-
cupações.

Por último, o PL estabelece que nós temos uma... 
que, se a CEI estiver funcionando, deveria assumir o 
recebimento desses processos. Se a CEI assumir o 
recebimento desses processos... Eu quero dizer aos 
senhores que eu trabalho com a porta aberta. Todo o 
mundo que chega lá... Aliás, a maioria de vocês eu já 
atendi lá na minha sala ou na sala de reunião. Quando 
estão ocupadas a sala de reunião e a minha sala, a 
gente atende no corredor, mas todo o mundo é atendido 
na CEI. Eu tenho atendido muita gente, porque, com a 
crise econômica mundial, várias pessoas que abriram 
empresas em outros países e faliram estão voltando 
para o Brasil e dizendo: “Olha, eu fui demitido lá atrás. 
Será que eu não posso pedir para retornar agora?” Vá-
rias pessoas estão vindo perguntar. Não foi 1 nem 2 
nem 10. Muito mais de 10 pessoas já estiveram lá na 
minha sala perguntando: “E aí, tem jeito?” Se essas 
pessoas puderem entrar com um processo, eu acabo 
não dando saída ao que eu tenho acumulado lá dentro. 
Precisamos ver como se faz esse diálogo.
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Precisamos pensar um pouco no processo de 
construção de saídas em relação a essa questão. Isso 
é importante, porque senão a gente pode estar dando 
um tiro no pé. Eu acabo não conseguindo garantir o 
retorno desses 15 mil processos tempestivos que nós 
temos lá dentro – ainda faltam analisar quase 3 mil 
processos. Nós estamos trabalhando lá para terminar 
no prazo do dia 8 de janeiro, mas o que o Carlão disse 
é verdade. Provavelmente, nós não consigamos ter-
minar todos os trabalhos que cabem à CEI fazer até o 
dia 8 de janeiro, até porque nós temos vários pedidos 
de reconsideração lá dentro, além dos 2 mil processos 
que nós analisamos.

Acho que nós precisamos dialogar com todas 
os matizes que essa questão nos traz, Deputado, 
sob pena de cometermos um grande erro, do ponto 
de vista administrativo. Não sei se a saída para esse 
grupo é o retorno ao trabalho. Pode ser uma indeni-
zação. Temos de pensar em algumas outras medidas 
que dialoguem de outra forma com essa questão. Se 
nós pensarmos...

Fala-se que 68 mil pessoas entraram com o pro-
cesso em 1993, 1994. Não sei se isso é uma realidade. 
E se há 37 mil, 40 mil, então nós temos aí um universo 
de 10 mil processos para analisar. Pode ser que es-
ses 10 mil sejam algo plausível para analisar. Agora, 
não tem como hoje a administração pública assumir 
a recolocação de 80 mil pessoas na máquina pública 
sem nós termos um olhar e um pensar para isso do 
ponto de vista da gestão administrativa, porque isso 
pode comprometer a administração. 

O debate do pessoal da liquidação que foi feito... 
O art. 1º da Lei 8.878 estabelece que é concedida a 
anistia aos servidores públicos civis e empregados da 
administração pública federal direta, autárquica e fun-
dacional, bem como aos empregados das empresas 
públicas e sociedades de economia mista sob controle 
da União que, no período compreendido entre 16 de 
março de 1990 e 30 de setembro de 1992... 

A lei estabelece um prazo. A lei é clara. É injusto 
para com os companheiros da liquidação? Acho que 
é injusto. Mas eu tenho que cumprir a lei. Eu não pos-
so agir contra legem. Eu tenho que agir dentro do que 
está na legislação.

Precisamos pensar em alternativas em relação 
a essas questões? Precisamos. E geralmente os me-
lhores quadros da administração ficaram na liquidação. 
Então, precisamos até pensar se é para retornar, como 
fazer, qual é a alternativa. Agora, temos que compre-
ender isso e fazer um balanço. Precisamos ter uma 
ideia da dimensão da questão. Alguns dizem: “Não 
são 80 mil pessoas”. Nós já conversamos sobre isso. 
“Não são 80 mil. É muito menos do que isso. Muita 

gente morreu, muita gente não vai querer voltar etc.” 
É  verdade. Há todas essas questões. Mas tenho que 
trabalhar com todas as possibilidades. Ainda que eu 
exclua os falecidos, há 70 mil que poderão ter o direito 
ao retorno. E tenho que analisar isso à luz da máquina 
pública de que disponho.

Há vários processos deferidos e várias pessoas 
para as quais não consigo colocação. Em Brasília, há 
quase 200 pessoas, e há uma estrutura administrativa 
grande aqui. Estamos “desprivatizando”, “desterceiri-
zando” todos os Ministérios e Secretarias com status 
de Ministério. Estamos encerrando as terceirizações 
inadequadas, que ferem o decreto de 1997. Os órgãos 
estão aceitando pessoas, e, ainda assim, não temos 
conseguido colocação para quase 200 pessoas.

Então tenho que ter um olhar para a máquina 
pública à luz dos problemas que tenho, para não fa-
zermos algo que venha depois a depor contra nós 
mesmos. E, em vez de comemorarmos uma vitória, 
um acerto em relação a essa questão, teremos dado 
um tiro no pé.

É preciso buscar esse diálogo entre o Governo, a 
representação dos anistiados e a própria Câmara dos 
Deputados, no sentido de fazermos um debate que 
dialogue com a nossa realidade, não a comprometen-
do em relação à qualidade e à eficiência dos serviços 
públicos. Essa é a nossa preocupação.

Estou aqui com a mensagem de que, da forma 
como está, o PL não dialoga com a nossa realidade 
administrativa. Ele não compõe, do ponto de vista do 
que é necessário, para que a gente possa implemen-
tar uma solução para o problema sem comprometer a 
qualidade administrativa, quer sob o aspecto da gestão, 
quer sob o aspecto orçamentário, quer sob o próprio 
entendimento que temos trabalhado nesses últimos 
7 anos do Governo Lula de fortalecer o Estado brasi-
leiro, consolidar a máquina pública, para que ela dê 
resposta e para que tenhamos serviços de qualidade. 
Precisamos dar esse salto de qualidade.

Dito isso, há uma última questão. Muita gente tem 
me perguntado se, deferido o processo do anistiado, ele 
só tem direito a alguma vantagem pecuniária a partir 
do seu retorno, conforme o art. 6º da Lei nº 8.878. É só 
após o retorno. Não é a partir da publicação da portaria. 
Só após o retorno ele tem direito a alguma coisa. Fora 
isso ele não tem direito. Se é justo ou injusto podemos 
até fazer esse debate, mas do ponto de vista legal ele 
só tem direito após o seu retorno ao trabalho. Temos 
que buscar resolver todas as demandas já existentes 
para esses anistiados, temos que buscar dar esse salto 
de qualidade e dialogar com vocês sobre todas essas 
preocupações, no sentido de que isso não venha a 
comprometer a Administração Pública Federal.
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Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Agradecemos a exposição ao Sr. Idel Profeta, Presi-
dente da Comissão Especial Interministerial do Minis-
tério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Informo que recebi comunicado do Deputado Vig-
natti, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação. 
S.Exa. deveria participar desta audiência pública, mas 
não foi possível. Também os Deputados Pedro Wilson 
e Luiza Erundina, por questões outras, não puderam 
participar desta audiência.

Ouvimos os expositores. Agora vamos passar 
aos debates. 

Comunico que todos os presentes podem par-
ticipar do debate. São 2 minutos para a formulação 
das questões, e os expositores terão 3 minutos para 
respondê-las.

Passo a palavra ao Sr. David Villar Filho, para 
sua pergunta.

O SR. DAVID VILLAR FILHO – Estou aqui re-
presentando uma empresa que foi extinta no Gover-
no Fernando Henrique Cardoso. O representante da 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transpor-
tes Aquaviários e Afins, nessa Mesa, o companheiro 
Ricardo Ponzi, já se referiu ao Lloyd Brasileiro. Mas 
fora ele outras 7 empresas foram extintas no Governo 
Fernando Henrique Cardoso.

O nosso entendimento é o de que se, no Governo 
Collor, houve demissões por perseguição política, mais 
do que perseguição política e demissão, no Governo 
Fernando Henrique houve um abrupto desmonte do 
Estado brasileiro. 

Há companheiros de outras empresas que po-
dem falar a respeito delas, mas quero me ater ao Lloyd 
Brasileiro. Como o Ponzi disse, o Lloyd era a empresa 
que regulava o comércio marítimo do Brasil com todas 
as outras nações, com todos os outros Estados. Com 
a extinção do Lloyd Brasileiro, todas as outras empre-
sas de navegação particulares que viviam por conta 
do Lloyd (50% estatal e 50% privado) acabaram nas 
mãos de empresas estrangeiras.

Desculpe-me, Deputado Roberto Britto, mas in-
felizmente a maioria dos Deputados e Senadores não 
sabe, não entende e não tem informações sobre o que 
é o comércio marítimo brasileiro. Se soubesse isso, te-
nho certeza de que o Congresso Nacional pediria ao 
Governo Federal, ao Executivo, a volta da empresa. 
Deixamos para as empresas estrangeiras em torno de 
20 bilhões de dólares anuais em fretes e afretamentos, 
por não termos uma empresa de marinha mercante. 
Não estou falando de uma empresa estatal, mas de 
uma empresa de navegação brasileira, que pode ser 
privada ou não.

Eu gostaria que a Comissão de Legislação Par-
ticipativa visse com bons olhos o projeto de lei que foi 
encaminhado pelo companheiro Ricardo Ponzi, o qual 
pede anistia para os demitidos das empresas extintas 
no Governo Fernando Henrique Cardoso. (Palmas.)

É só isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Agradecemos a contribuição ao Sr. David Villar.
Pergunto se há alguém da Mesa que gostaria 

de fazer algum comentário sobre o que foi dito pelo 
Sr. David.

Concedo a palavra ao Sr. Idel Profeta.
O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – A fala do 

David me parece bastante interessante, e nela há 2 
aspectos. O primeiro deles é a caracterização do Go-
verno Fernando Henrique, que foi eleito sob a égide 
de promover a diminuição do Estado – e assumiu essa 
característica.

Nessa época eu era sindicalista e me lembro 
de que todo o movimento sindical, por unanimidade, 
fez campanha contra os pedidos de adesão, contra o 
PDV etc. Toda a máquina sindical fez campanha con-
trária a isso. 

Durante o Governo Collor, por mais que ele falas-
se que ia caçar marajás etc., a política do Collor não 
era só de redução do Estado, em defesa do Estado 
mínimo. Na verdade, o ponto central do Governo Collor 
é que ele não conseguia conviver com uma Oposição 
forte. O Collor ganhou do Lula, que teve 40% dos vo-
tos. E havia uma organização social muito forte e uma 
pressão popular muito grande. Como o Collor atuou 
para diminuir essa pressão popular? Ele não podia 
atacar os sindicatos, mas podia atacar as empresas 
públicas, um setor sob forte organização da CUT e do 
PT àquela época. Foi justamente o que ele fez: fechou 
empresas, sindicatos, postos de trabalho. Então ele 
optou por uma redução do Estado à luz de uma visão 
política de ataque ao que era a Oposição. E esse eu 
chamo de o maior atentado à nossa história republi-
cana e à nossa história democrática.

Por isso que a anistia ao Governo Collor virou uma 
lei em 1994, estabelecida pelo Sr. Itamar, e o processo 
das demissões do Governo Fernando Henrique, por mais 
que tenha toda a legitimidade, como o senhor falou que 
foi um prejuízo para o País do ponto de vista da sua ad-
ministração, dos seus equipamentos, dos seus aparatos 
administrativos, a concepção política que está por trás das 
duas situações são diferenciadas. Elas não têm a mesma 
lógica que foi implementada. Uma foi fruto de uma situação, 
tanto é que, quando discutimos a questão da anistia do 
Governo Collor nesta Casa, nós temos o apoio de todos 
os Parlamentares, da Oposição e da Situação.
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Não é um debate que nós tenhamos aqui... É um 
debate que nós tratamos como uma situação do Esta-
do brasileiro, como o Estado brasileiro pede remissão 
a esse atentado político à nossa história democrática, 
diferentemente da situação do Governo Fernando Hen-
rique, que tinha a maioria na Câmara e que fez seus 
gestos e suas mudanças prejudiciais sim à Nação bra-
sileira, como o senhor bem falou, mas vamos dizer que 
num outro campo, num outro ambiente político.

Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Passo a palavra ao Sr. Wilson, para sua pergunta.
O SR. WILSON – Boa tarde, senhores membros 

da Mesa e ao plenário. Já estou anistiado pelo BN-
DES. Felizmente esta Comissão que está instalada, 
que está atuando no Ministério do Planejamento tem 
feito um trabalho que não foi feito durante todos esses 
anos. Quero agradecer. Lá no BNDES nós somos 97 
companheiros anistiados e estamos aguardando nossa 
portaria de retorno.

Estou aqui em solidariedade aos companheiros 
que foram também demitidos na época do Governo 
Collor, de 1990 a 1992, e gostaria de fazer algumas 
reflexões. A primeira em relação a como nós podere-
mos ajudar esses companheiros e companheiras que 
foram demitidos injusta e covardemente na época do 
Governo do ex-Presidente Fernando Collor de Mello.

Ora, na ditadura militar, nas décadas de 70 e 80, 
vários companheiros, inclusive companheiros meus, 
foram perseguidos, mortos, muitos morreram, desapa-
receram, e nós sabemos que atualmente há um quan-
titativo grande de anistiados pela lei da anistia política. 
E a cada dia que passa aparecem mais companheiros 
com direito a essa anistia.

E uma situação semelhante. Eu lembro essa his-
tória porque foi muito triste na luta dos trabalhadores 
do nosso País. Eu faço esse paralelo porque a nossa 
luta de 1990 não foi... Óbvio que na ditadura militar foi 
uma coisa sanguinária, sumiram com pessoas inocen-
tes, fizeram muita covardia, mas também em 1990, na 
época do Governo Collor, companheiros se suicida-
ram, várias famílias se esfacelaram. Hoje em dia, os 
filhos desses anistiados estão com 18, 19 anos e não 
souberam o que é ter um pai dentro de casa, porque 
foi demitido covardemente pelo Sr. Collor de Mello. 
Como resgatar esses direitos, companheiros? Agora, 
nós, que temos um compromisso socialista, que temos 
nossas concepções socialistas, temos de sim buscar 
uma saída para esses companheiros que não tiveram 
oportunidade.

Eu, que era sindicalista, que fui perseguido dentro 
da empresa, quando a ficha caiu, eu já estava quase 
que perdendo o prazo para fazer o requerimento. Já 

não queria na época fazer, porque achava que aquela 
coisa não daria certo. Mas mesmo assim fiz o requeri-
mento, eu e meus companheiros. Lá no BNDES, 365 
companheiros foram demitidos, e só 167 entraram 
com requerimento e somente hoje 97 voltaram aos 
quadros do BNDES.

Hoje, a máquina pública tem deficiência. Outro 
dia li no Correio Braziliense que o Governo está com 
uma carência de mais de 130 mil servidores públicos 
e que está com vários concursos abertos. inclusive, o 
número de terceirizados que hoje estão na máquina 
pública ultrapassa 100 mil trabalhadores.

Então, vejam companheiros, se nós começarmos 
a analisar os números hoje, é possível estimar que no 
BNDES, por exemplo, mais de 20% dos companheiros 
já faleceram. Se jogarmos esse quantitativo para os 106 
mil, nós sabemos que mais ou menos em torno de 20 
mil companheiros desses já foram embora, perderam, 
morreram. Obviamente que seus dependentes terão 
direitos. Nós sabemos que muitos já se aposentaram 
e não querem voltar. Então, vamos diminuindo. E já 
voltaram mais de 10 mil ou 15 mil companheiros aos 
seus postos de trabalho.

Mas eu acho que mesmo assim nós temos de bus-
car o Governo para negociar, porque a grande maioria 
desses companheiros estão assim, com a cabecinha 
branca, já ultrapassaram os 50 ou 60 anos de idade, 
e quem sabe o nosso Presidente Lula possa receber 
uma Comissão, dialogar conosco, trabalhadores que 
queremos que se faça justiça a esses companheiros, 
e seja dada a eles uma aposentadoria, como foi dada 
aposentadoria para os anistiados políticos.

Nós temos de buscar uma saída. O que nós não 
podemos é deixar de fazer justiça a esses companhei-
ros, porque é repetir a história da ditadura militar, re-
petir o erro do Sr. Fernando Collor de Mello, que pôs 
na rua mais de 100 mil trabalhadores.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Alguém da Mesa gostaria de comentar? 

Carlos Alberto, com a palavra.
O SR. CARLOS ALBERTO – Sr. Presidente, em 

cima da fala do Wilson, quero concordar com essa opo-
sição no sentido de que os companheiros que foram 
demitidos durante o Governo Collor tiveram 60 dias, 
não é isso? Não foram 60 dias para entrar com o re-
querimento? Quer dizer que o mesmo companheiro 
que foi demitido nesse mesmo período, depois de 60 
dias e 1 minuto está fora. A Justiça agora não serve 
mais para ele, porque depois de 60 dias e 1 minuto 
ele estava fora.

Ele foi demitido durante o Governo. A forma de 
comunicação foi muito difícil, por meio do Diário Oficial. 
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Então, acho que o Governo mesmo tem de assumir, 
como fez agora com a anistia, o erro de a comunicação 
ter sido feita dessa forma, o que fez com que muitas 
pessoas ficassem de fora. 

Como o Wilson falou, muitos estão de cabeça 
branca, às vezes não se especializaram, não traba-
lharam. Lembro que há um parágrafo, se não me en-
gano na Norma 4, o § 13, que diz que é obrigação do 
Governo capacitar esse pessoal que ficou de fora do 
mercado. Está na lei, se eu não me engano. Eu pos-
so depois verificar isso com certeza, mas está escrito 
que é função do Governo preparar ou capacitar esse 
pessoal.

E mesmo que não haja essa capacitação... Por 
exemplo, eu sou funcionário do Ministério do Plane-
jamento também e lá há empregos terceirizados para 
o pessoal carregar processo. Esse tipo de trabalho 
também é útil, porque se retira uma pessoa que está 
fazendo um trabalho técnico para fazer esse tipo de 
coisa.

Então, eu acho que há campo para todo mundo. 
Ele mesmo disse que concursos estão sendo aber-
tos, todo mês há 5 Ministérios com concurso aberto 
– Comunicações, MDS, IPHAN. Pode olhar no Cor-
reio Braziliense que há um monte. Eu acho que, den-
tro dessa realidade, se poderia até deixar reservada 
uma porcentagem para esse pessoal anistiado que 
está voltando.

É função do Governo, depois de esse pessoal 
voltar, já que não tem preparação, prepará-los, capa-
citá-los, de forma a se adequarem à realidade atual. 
Nós sabemos que, por exemplo, há a questão orça-
mentária. Nós temos de lembrar que se o projeto de 
lei passar, isso pode refletir em 2010, 2011, 2012, não 
sabemos. Então, há vários orçamentos aí pela frente. 
Não quer dizer que voltarão todos esses, sei lá, 30, 40 
ou 50 mil no ano que vem, até porque há um trabalho 
para analisar os requerimentos desse pessoal. Muita 
gente pode até não ter direito, não está enquadrado 
nas regras da Lei nº 8.878, de 1994. 

Acho que precisamos realmente reavaliar esse 
tipo de coisa. Como já foi dito pelo Wilson, temos de 
fazer uma justiça total. À justiça pela metade não sei 
o nome que se dá, não sei se há um termo para de-
finir isso. 

É isso, pessoal. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Passo a palavra à Sra. Magda Rosa.
A SRA. MAGDA ROSA – Boa tarde a todos. Eu 

ia dizer o que companheiro que falou na minha frente 
disse. Queria falar sobre esse número de anistiados, 
que estão dizendo que é de 80 mil. Na verdade, como 
ele explicou, não existe esse número de 80 mil. Muitos 

fizeram concursos, estão nos seus empregos, outros já 
faleceram, já abriram empresas, porque tem 20 anos 
que isso ocorreu e alguma coisa foi feita. 

Eu fui demitida pelo Governo Collor. Na época, eu 
havia acabado de ganhar neném. Minha filha hoje está 
com 19 anos. Trabalhei por conta própria por muitos 
anos, depois não deu certo. Perdi o prazo porque eu 
não residia em Brasília no período do recadastramento 
de 2004. Cada caso é um caso, são casos diferentes, 
cada pessoa aqui presente ou não tem interesse ou 
não em retornar ao trabalho. É isso que eu queria res-
saltar, que o amigo falou na minha frente e até citou 
esse exemplo que ocorreu. Muita gente desistiu, não 
existe mais, já fez outras coisas. 

Quanto ao fato de não estarmos mais qualifica-
dos, pois já estamos há 20 anos sem trabalhar, em 
todo lugar hoje em dia existe um treinamento, como 
o Carlão ressaltou, a própria lei nos garante. Se che-
garmos em algum lugar para trabalhar, se der tudo 
certo, todo mundo vai ser treinado de uma forma ou 
de outra, ninguém vai ficar lá a ver navios, pensando 
no que fazer.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Agradecemos à Sra. Magda. 

Alguém quer comentar alguma coisa? 
O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – Em primeiro 

lugar, acho que temos acordo entre nós de que preci-
samos resgatar essa parte da história brasileira. Como 
falei, acho que é o maior atentado político à nossa his-
tória republicana. E, nos poucos anos de democracia 
que temos em nossa história republicana, essa é uma 
mácula que precisamos resgatar. Só não sei se a al-
ternativa – estou discutindo isso com os senhores – é 
fazer as pessoas retornarem ao trabalho. Não sei se 
essa é a alternativa, repito. Pode não ser 80 mil se eu 
trabalhar com os números da CEI, das pessoas que 
analisamos os processos. Se eu pegar, do quantitati-
vo geral dos processos, os falecidos, os que desistem 
porque já passaram em outros concursos, isso não dá 
10%. Se eu pegar 10% de 80 mil dá 8 mil, faltam ainda 
72 mil. Não são 80 mil, mas tenho de trabalhar com 
um universo. Se não são 80 mil, está próximo disso, o 
que é muito para a máquina pública absorver. É isso 
que estou dizendo aos senhores. Quero fazer esse 
diálogo franco com os senhores. Essa problematiza-
ção que estou fazendo é porque isso coloca em risco 
o serviço público. Temos de ter clareza para saber se 
é essa a alternativa. A alternativa é essa para esse 
setor de pessoas ou não? 

Quanto ao que a Magda falou, que perdeu o pra-
zo porque não estava aqui em Brasília, ou outro que 
alegou que estava com o meu filho doente, etc. e tal, é 
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justo que cada um seja tratado de forma diferenciada, 
que foi o que o Carlão ressaltou? Não acho que seja 
justo, mas é o que está na lei, que disse que havia um 
prazo de tanto a tanto para você fazer opção. Tenho de 
me pautar pelo que está na legislação, não eu, todos 
nós. Estamos num Estado Democrático de Direito e 
temos que nos pautar pela lei. Temos de resolver os 
problemas que a lei não resolve? Temos. Vamos bus-
car saídas para isso. Mas a saída neste momento para 
essa situação não dialoga com a nossa compreensão 
de serviço público. Essa é a problematização que que-
ro fazer aqui, para que dialogássemos. A capacitação 
está ocorrendo, os anistiados estão sendo capacitados. 
Falei do preconceito, inclusive há muita gente anistiada 
com capacidade para exercer cargo superior ao que 
elas ocupavam. Temos muitas secretárias bilíngues das 
empresas que estão voltando hoje e dando um show. 
Estão todos brigando por elas. Assim também é com 
o pessoal que era auxiliar administrativo e fez curso 
de contabilidade, técnico de contabilidade, faculdade 
de contabilidade. Eles também estão dando show na 
administração. Há muita gente boa voltando para a 
administração pública e mais qualificada e há outras 
que não. Temos várias situações para administrar em 
relação aos anistiados.

Por isso que estou dizendo que, do ponto de vista 
da gestão, 70 a 80 mil pessoas, precisamos saber como 
vamos lidar com isso. Temos uma realidade em que a 
maior parte dessas pessoas estão em 2 Estados, Rio 
de Janeiro e Brasília. Essas são as cidades em que há 
as maiores concentrações. As pessoas também não 
estão espalhadas pelo Brasil inteiro, de forma que um 
anistiado do Amazonas eu loco ele mais rápido do que 
um anistiado de Brasília, eu consigo arrumar um lugar 
para ele ou aqui na Região Centro-Oeste, no Norte ou 
mesmo no Nordeste, onde há mais facilidade de resol-
ver esse problema que em outros lugares. 

O que estou dizendo para os senhores é que a 
palavra de ordem do Governo é negociar. Como está, o 
PL está difícil para nós, porque isso, aos nossos olhos, 
lá do Ministério do Planejamento, nos compromete. 
Topamos pensar numa alternativa? Topamos. Mas 
precisamos ver o marco disso, quais são os marcos 
em relação a essa questão. Isso não conseguimos vis-
lumbrar ainda. Talvez o movimento, que é mais sábio 
que nós e tem mais interação com a administração 
pública, consiga uma resposta. Nós não conseguimos 
ainda vislumbrar uma alternativa. Eu vim pensando em 
como é falar para uma pessoa de 78 anos que ela está 
anistiada e ganhou o direito de voltar ao trabalho. Não 
sei que ganho é esse para uma pessoa de 78 anos. 
Talvez pudéssemos estabelecer uma indenização, uma 
formatação diferenciada, os mais novos aproveitarmos 

na máquina pública e para os mais velhos criarmos 
um tipo algum tipo de bônus, de indenização, não sei. 
Mas é preciso pensar em alternativas em que casemos 
as 2 coisas e consigamos dar esse salto de qualida-
de em relação a essa questão e que isso não venha 
a comprometer a máquina pública. Mas o PL, por si 
só, estamos entendendo que ele não dialoga com a 
nossa compreensão, com os princípios da eficiência, 
da qualidade e tenho que vir aqui e ser honesto com 
vocês porque senão vocês vão achar que...

Era essa a minha contribuição, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Eu quero saber do Idel qual é a posição da Comis-
são Especial Interministerial quanto à proposta hoje 
que temos tramitando na Casa, um PL que visa a re-
abertura de prazo por mais 1 ano. Qual é a sua ideia 
sobre isso? É possível? Não é possível? Qual é a ideia 
concretamente?

O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – É o que tenho 
tentado expor para os senhores. Como está, o PL abre 
de uma forma geral os prazos em relação à opção e 
pode possibilitar que mais de 80 mil pessoas retornem 
à administração pública, ou em torno disso. Não temos 
o número de processos cadastrados, e mesmo esses 
108 mil peguei da fala do Deputado Lavoisier Maia, 
que foi o Relator da CPI do impeachment do Collor e 
já é até falecido. Essa questão numérica é muito flui-
da, vamos dizer assim, porque hoje temos um contro-
le de processos central. À época não existia. Então, 
não sabemos quem entrou com processo, quem não 
entrou, para ter essas dimensões de quantas pesso-
as são, qual é o tamanho desse universo em relação 
a pedidos. 

Tenho recebido na minha sala muita gente dizendo 
o seguinte: “Olha, eu estava lá em Paris, minha firma 
fechou, e eu queria saber se tenho direito a anistia e 
coisa e tal ”. Ou então: “Eu estava na Bolívia, abri uma 
firma e coisa e tal, minha firma fechou, faliu, veio a cri-
se econômica mundial, etc”. Ou: “Eu não entrei com 
pedido nem 2004 nem em 1994. Posso voltar? Tenho 
chance à anistia?” O que eu respondo é: “Acompanhe 
o PL nº 5.030”. Mas essa situação como está, com 70 
a 80 mil pessoas, compromete os serviços públicos, 
compromete do ponto de vista orçamentário, da ges-
tão, da eficiência, da qualidade. 

Então, essa é problemática que o Ministério do 
Planejamento quer trazer para os senhores. Achamos 
que essa não é saída, que isso não dialoga com o que 
nós estamos construindo. Compromete os trabalhos da 
CEI à medida em que o PL diz que nós vamos receber. 
Então, tenho 2 mil processos lá. Vou parar para rece-
ber mais 50 mil a 60 mil processos. Então, não vou dar 
entrada. Essa a problemática em relação à questão é 
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que eu queria trazer. Hoje, para nós, isso complicado. O 
PL, como está, se for aprovado dessa forma, vai talvez 
trazer um grande ônus para a administração pública. 
Pode até ser que não, que eu esteja com a expecta-
tiva errada, como o Carlão disse e vários dos senho-
res disseram: “Ah, não deve ser 70 mil, não deve ser 
80 mil. É muito menos. Muita gente morreu, etc. e tal.” 
Pode ser um número menor, e isso não compromete 
a administração pública. Como pode ser um tamanho 
gigantesco – nós não temos essa dimensão -, e isso 
vai comprometer o serviço público.

Então, o papel do Ministério do Planejamento 
é trazer esta problemática à tona. Estamos dizendo 
que é possível negociar, é possível pensarmos em 
alternativas, etc. Agora, como está, sem nós termos 
essas dimensões mais claras, é difícil nós dialogarmos 
de forma pró-ativa em relação a essa demanda que 
os senhores estão apresentando. Quero ser bastante 
franco em relação a isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Quero registrar presença do Sr. Deputado Fernan-
do Ferro.

Passo a palavra ao Sr. Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO – Deputado, inclusi-

ve, que sempre nos apoiou nessa luta, durante muito 
tempo. Não é, Deputado? Já estivemos várias vezes 
com o Deputado Fernando Ferro. S.Exa. sempre foi 
um apoiador dos anistiados.

Essa questão de número é uma muito polêmica, 
Idel. Nós já solicitamos – temos uma parceria com o 
DIEESE – um trabalho dentro do sindicato. Ele tem um 
trabalho para a gente. Então, já pedimos ao DIEESE 
que faça um estudo, se não exato, bem próximo. Já 
temos esse pedido para lá. Não sei quanto tempo deve 
demorar. Nós pedimos celeridade. Mas essa questão 
de número é muito polêmica. Então, nós precisamos 
realmente ter uma coisa mais fechada. Mas eu faço 
uma pergunta, assim, até mesmo caso esse núme-
ro fosse superdimensionado. Segundo está aqui, 80 
mil pessoas seria algo ruim para máquina. Agora, eu 
pergunto o contrário. Se esses 80 mil estivessem na 
máquina ainda, a máquina estaria falida? É o que eu 
queria saber: a máquina estaria falida se esses 80 mil 
estivessem trabalhando? Eu acho que o Governo ia 
ter uma solução para isso: já teria aposentado muita 
gente, muita gente não estaria nem retornando, 30% 
já estaria, no mínimo, aposentada, porque sabemos 
disso. Ele criou um problema. Não é isso? E, segundo 
o Idel mesmo disse aqui, hoje nós somos 500 e tantos 
mil funcionários públicos ativos. Então, esse número 
representa 10%. Também se fizermos um parâmetro 
diferente do que o Idel está falando em termos de 
número para cima, se eu fizer um parâmetro ao con-

trário, igual eu disse, se eles estivessem trabalhando, 
estaria falido o serviço público? São 10% do atual do 
número dos servidores que estão ativos. Então, acho 
que isso não é muito difícil de nós resolvermos. Acho 
que há possibilidade.

Dentro dessa abordagem, espero que, até para 
colaborar com a Comissão, nos aproximemos bastan-
te do número exato. Vamos aguardar esse estudo do 
DIEESE. Vamos aguardar esse estudo do DIEESE. 
Quando voltarmos, quando sairmos daqui e formos 
ao sindicato, vamos cobrar para ver se nós equacio-
nemos isso melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Passo a palavra ao Sr. Ediberto Coelho.

O SR. EDIBERTO COELHO – Quero levantar 
uma questão aqui a respeito dos que foram demitidos 
no Governo Fernando Henrique. Temos uma empresa 
de colonização no sudoeste do Maranhão, região pré-
amazônica, que tomava conta de 1 milhão de hectares. 
Foi um projeto idealizado pelo saudoso Ministro Celso 
Furtado. Esse projeto cumpriu função social extraor-
dinária. Ele serviu, de certa maneira, para absorver 
aqueles contingentes de trabalhadores que vieram 
para o Nordeste expulsos pelo latifúndio. Essas pes-
soas ficaram, de certa maneira, nessa área com a as-
sistência dessa empresa. A empresa vinha cumprindo 
seu papel social com dificuldades, mas vinha cumprin-
do. Hoje temos cerca de 15 Municípios dentro dessa 
área graças ao trabalho dessa empresa, que, quando 
o Governo Collor assumiu, passou a ser menciona-
da como na iminência de ser extinta. E de lá para cá 
veio se desdobrando essa questão, os recursos foram 
minguando, e o Governo Fernando Henrique ultimou 
o processo de extinção da empresa. 

Como sabemos, foi uma política única, uma filo-
sofia de Governo de Estado mínimo que foi além do 
Governo Collor e se materializou com maior profundi-
dade no Governo Fernando Henrique. Essa empresa 
foi extinta, hoje esses trabalhadores estão praticamente 
sem assistência, o INCRA não tem pessoal para gerir 
esse projeto. 

E um fato muito curioso é que o pessoal que co-
meçou a sair no Governo Collor, quando começou o 
processo de desmonte da empresa, a minoria foi rea-
dmitida, e a grande maioria, que continuou trabalhan-
do até a extinção da empresa no Governo Fernando 
Henrique, não consegui mais voltar. Temos a mesma 
empresa extinta com parte do pessoal voltando, por-
que saiu no Governo Collor, e a grande maioria ficou 
injustiçada, não voltou porque foi demitida em um 
Governo posterior. A mesma empresa absorve uma 
parte do pessoal, e a sua grande maioria fica pratica-
mente jogada.
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Há todas essas injustiças. Anistia geralmente é 
para reparar injustiças. A injustiça foi cometida pelo 
Estado brasileiro. Uma concepção política implantada 
no Governo Collor e que teve segmento no Governo 
Ferrando Henrique, ainda com maior profundidade e 
mais estruturada. Esse pessoal ficou praticamente 
abandonado.

A nossa Constituição fala da dignidade da pes-
soa humana. Como é que ficam essas pessoas que 
perdem o emprego após 20 anos de dedicação em 
uma região endêmica, lutando contra as próprias ad-
versidades? Essas pessoas envelheceram nessa luta 
e de uma hora para outra são mandadas embora. Uns 
voltam porque saíram no Governo Collor, um contin-
gente significativo, e outra grande parte bateu às portas 
da CEI e, apesar da boa vontade da CEI, nada pode 
fazer sob a alegação de que a lei amparava o pessoal 
do Governo Collor. 

Essa é a razão, considerando as demais em-
presas que foram extintas no Governo Collor, porque 
estamos, em âmbito nacional, no entendimento de 
que seja equacionada essa questão. Porque injustiça 
quando é cometida pelo Estado é coisa difícil de ser 
reparada. Somente o Poder Legislativo pode reparar 
essas injustiças. E é por isso que estamos aqui pe-
rante os Srs. Parlamentares fazendo esse pleito. E há 
a dignidade da pessoa humana. Esse pessoal traba-
lhou a vida toda e, de uma hora para outra, ficou aí 
abandonado, como se nenhuma contribuição tivesse 
prestado à sociedade.

Sabemos que a boa vontade da Comissão Espe-
cial Interministerial, com o Sr. Idel Profeta, é realmente 
extraordinária. Ele realmente se destacou entre todos 
os outros, sem desmerecer os demais. Mas muita 
coisa precisa ser feita. Agora, é bem verdade que às 
vezes o Estado não pode absorver muitos que fazem 
parte desse pessoal. Então, que apresente alternativa: 
indenize aqueles que não querem voltar, mas permita 
que voltem ao emprego, restaure a dignidade daqueles 
que querem voltar a trabalhar. Essa é a nossa questão 
e estamos nessa luta pedindo o maior empenho dos 
Srs. Deputados nessa tarefa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Eu quero saber do Idel se ele tem o número exato 
de anistiados do Plano Collor até o momento.

O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – Exato?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 

– Mais ou menos.
O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – Tenho. Até 

2002, em torno de 15 mil. Considerando que a CEI 
já analisou 9 mil processos – agora esse dado está 
atrasado -, já analisou 11 mil processos, sendo 9 mil 

deferidos e 2 mil indeferidos, dá em torno de uns 26 
mil processos analisados mais ou menos.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – Em torno de 
uns 20 mil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Eu gostaria de passar a palavra ao Deputado Fer-
nando Ferro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Sr. 
Presidente, senhores debatedores, peço desculpas 
porque eu estava em outra atividade, mas passei aqui 
para saudá-los. Eu tenho acompanhado esse processo 
há muito tempo e realmente nós enfrentamos dificul-
dades de várias ordens. Uma, em algum momento, era 
a má vontade ou a vontade política de não aceitar e 
não concordar com essa lei. No Governo do Presiden-
te Lula, que foi onde se sistematizou esse processo, 
mesmo assim, nas equipes iniciais que ficaram nesta 
Comissão Especial Interministerial, estava cheio de 
tucano. Tucano não digo, está na cabeça, que queriam 
o Estado mínimo, diziam que esse pessoal não pres-
ta, não é para aceitar, e criaram dificuldades. Foi um 
negócio sério que nós enfrentamos. Depois, posterior-
mente, houve uma compreensão, inclusive porque isso 
foi, primeiro, uma decisão da Câmara dos Deputados, 
um projeto aprovado aqui e uma vontade do Governo 
para promover a recuperação e a reintegração dessas 
pessoas. Então, passamos evidentemente a ter uma 
outra dinâmica, e isso é muito importante.

Mas é bom reconhecermos que, nesse proces-
so, eu vivi isso diretamente, quando se demitiu, hou-
ve gente que estava tomada por essa ideia do Estado 
mínimo entre os trabalhadores. Eu ouvi comentários 
de pessoas dizendo o seguinte: “Ah, eu vou pegar o 
PDV agora, vou sair, porque não tem mais futuro isso 
aqui. Vocês que são bobos que fiquem aí nessas em-
presas. Isso aí não tem futuro, não. Vou ganhar dinhei-
ro lá fora”. Algumas dessas pessoas estão tentando 
entrar, inclusive pegar uma carona no projeto de lei e 
passar por anistiado. Também teve isso: esperteza e 
malandragem. Evidentemente não é nosso papel ficar 
denunciando, mas, se for para fazer de fato um traba-
lho sério, temos de reconhecer que há uma dificulda-
de nessa seleção para você não cometer injustiças 
também desse tipo.

Agora, nós sabemos também que algumas pes-
soas aderiram ao PDV porque estavam com a faca 
no pescoço. Diziam a eles que a opção era aderir ao 
PDV ou ser demitido. Então, realmente, nós teríamos 
de encontrar algumas situações que caracterizassem 
esse assédio moral que foi praticado contra várias 
pessoas e levou a essa situação. É um negócio meio 
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delicado fazer isso, mas, de qualquer maneira, acho 
que estamos chegando a um desfecho importante 
que faça justiça àqueles que foram anistiados e para 
as pessoas que foram levadas à situação praticamen-
te de demissão, com o nome de PDV. É irônico, mas 
vemos passar pelo corredor algumas pessoas com a 
seguinte inscrição na camisa: “PDV nunca mais”, mas 
nas empresas há um movimento pró-PDV. Outro dia 
eu estava numa empresa de eletricidade e o pessoal 
disse: “Nós queremos um PDV”. Eu disse: “Olha, cui-
dado com esse negócio”. Na verdade, tem de haver um 
esforço para esses critérios. Mas só estou comentando 
isso para mostrar como não é simples essa tarefa e 
como a Comissão Especial lidou com realidades mui-
to complicadas.

Mas eu acho que está havendo um andamento 
importante e se está recuperando. Na semana passada 
mesmo eu participei na CHESF – Companhia Hidroelé-
trica do São Francisco – da reintegração dos primeiros 
8 funcionários da companhia. E nós ainda temos um 
problema, que é a adaptação das pessoas ao local do 
trabalho. Há alguns que foram evidentemente afasta-
dos da sua profissão, outros que trabalhavam em car-
gos que foram extintos e há até um certo preconceito 
da parte dos atuais funcionários com a volta dessas 
pessoas. Há comentários do tipo: “O que vocês estão 
fazendo aqui? Vocês vão fazer o que aqui?” Então, te-
mos de ter um trabalho de acompanhamento para que 
as pessoas sejam respeitadas em seu direito, porque, 
na verdade, não é nenhum favor que se está fazendo, 
não é nenhuma benesse que se está dando. Trata-se 
do cumprimento de uma lei que reconhece uma injus-
tiça que foi praticada lá atrás. As pessoas, portanto, 
têm de ser respeitadas por isso.

Quero encerrar minha fala perguntando o seguin-
te ao Idel: em termos da Comissão Especial, há um 
prazo para a extinção desta Comissão? Como está o 
cronograma? Desculpa, posso até estar fazendo uma 
pergunta que já foi feita antes, mas é que eu cheguei 
tarde aqui e estou só querendo ter uma ideia de qual 
é o cronograma da Comissão Especial, se existe uma 
previsão do encerramento dos trabalhos.

Muito obrigado, Presidente. E desculpe o atraso, 
mas fui levado a essa situação por conta de outros 
compromissos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– V. Exa. é sempre bem-vindo e enriquece os nossos 
debates. 

Com a palavra o Sr. Idel.
O SR. IDEL PROFETA RIBEIRO – O Deputado 

Fernando Ferro tem contribuído bastante com esse 
processo de avanço no debates das anistias, no re-

torno das pessoas. S.Exa. tem sido uma pessoa bas-
tante atuante.

Com relação ao cronograma da CEI, a portaria 
que revigorou a CEI estabeleceu o prazo de 1 ano. 
Então, o cronograma da CEI, segundo a portaria, ter-
mina dia 8 de janeiro de 2010. Mas nós temos 2.100 
processos por analisar e mais 200 pedidos de recon-
sideração. Nós estamos achando que esse prazo que 
nós temos de 2 meses e 11 dias é inviável para concluir 
todos esses trabalhos. Já conversamos internamente 
dentro do Ministério e há disposição para que prorro-
guemos o término da Comissão por mais um período 
e que resolvamos essa demanda que está reprimida 
lá dentro. Isso é tranquilo.

Também não há prejuízo. As pessoas perguntam 
assim: “Como o ano que vem é um ano eleitoral, há 
prejuízo em relação aos retornos?” Não há prejuízo 
nenhum, porque vocês não voltam como servidores 
públicos. A maioria volta como empregado público, 
que é o que eram à época, conforme o parecer da 
AGU. Voltam para o cargo de origem, com o nível, a 
classe e o padrão que tinham à época. Então, não há 
prejuízo pelo fato de ser um ano eleitoral. Acho que 
isso esclarece a fala do Deputado.

Só para dialogar um pouco com a tua fala, Edi-
berto, esse PL não resolve o problema da liquidação. 
Quanto ao PL 5.030, de 2009, o pessoal que ficou na 
liquidação, que está fora do prazo da demissão, não 
dialoga com isso. Mas há o PL nº 175, de 2009, da De-
putada Emília Fernandes. Esse, sim, resolveria essa 
questão da liquidação. 

Algumas pessoas falaram de direitos previdenciá-
rios à pensão, etc. Isso também o PL não resolve. Isso 
está no PL da Deputada Andreia Zito. É outra coisa. 
Então, há vários PLs que dispõem sobre a anistia. Por 
isso que digo que essa questão é mais do que gover-
namental, é do Estado brasileiro.

Como bem disse o Deputado Fernando Ferro, há 
um pedido de remissão do Estado brasileiro. Ninguém 
está sendo agraciado ou ganhando nada de mão beija-
da, entrando pela porta dos fundos. Está havendo um 
processo de pedido de perdão do Estado brasileiro por 
conta dessa injustiça que as pessoas sofreram.

Dito isso, vou considerar esta como minha inter-
venção final. Agradeço ao Deputado Roberto Britto a 
brilhante coordenação dos trabalhos. Quero agrade-
cer a presença e fazer uma saudação a todos. Esse 
processo de troca entre nós é que vai garantir uma 
saída para essa questão, que seja a bom termo, que 
satisfaça todos os interesses, sem prejudicar a Admi-
nistração Pública Federal. 

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Para as suas considerações finais, tem a palavra o 
Sr. Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO – Quero lembrar ao 
Deputado Fernando Ferro que o PL nº 5.030, de 2009, 
abre a possibilidade de, se não for a CEI, ser criada 
outra Comissão para fazer essas análises. O PL diz 
isso. Se houver algum problema quanto à questão de 
prorrogação de Comissão, ele abre a possibilidade de 
se criar outra Comissão.

Espero que continuemos o diálogo. Já que o Idel 
é o representante do Governo, se há uma proposta do 
Governo, gostaria que ele a apresentasse formalmente, 
para que pudéssemos dialogar. Existe alguma proposta 
já formada? Não sei se há, mas se houver quero que 
a coloque, a fim de que possamos negociar, porque 
ficou muito vago. Se o Governo tem a proposta, que 
a apresente. A categoria pode negociar. O SINDSEP 
está aí para isso, a Comissão Especial Interministerial, 
e há a nossa Comissão aqui presente também. Que 
apresente a proposta para podermos negociar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Com a palavra o Sr. Ricardo Leite .

O SR. RICARDO LEITE GOULART PONZI – 
Obrigado, Presidente. Quero acompanhar os meus 
pares numa questão maior, numa questão conceitual. 
Nós entendemos, sim, que o processo, desde Collor 
até Fernando Henrique, é o mesmo processo de des-
monte do Estado que gerou injustiça. Isso entendemos. 
É um conceito, é um diálogo maior.

Esse é o entendimento. Temos certeza de que o 
Governo Lula entende assim também, mesmo porque 
o pessoal que resistiu, que sobrou e que veio apanhar 
com Fernando Henrique foi o que resistiu mais ao 
Collor, porque não foi derrotado no primeiro combate, 
mas no segundo.

Nós, do Lloyd brasileiro, resistimos ainda 5 anos 
aos golpes. O mais forte foi o do Collor. Na TRANS-
PETRO resistimos e conseguimos sobreviver. Hoje é 
uma companhia que está com oxigênio, muito firme e 
é a esperança da nossa Marinha Mercante. Conceitu-
almente é essa questão, o mesmo processo e se trata 
de reparar a mesma injustiça. Por outro lado, ainda in-
sisto que a Nação perdeu. São quadros concursados, 
gente que contribuiu, mas ainda há muito a contribuir 
com a Nação. 

O Lincoln dizia que cada vez passa mais tempo 
afiando o machado do que dando machadada. Ou seja, 
tem de preparar gente e essa gente que foi preparada 
foi decepada. Então, é uma perda para a Nação. Temos 
de dialogar amplamente e depois enquadrar pontual-
mente o que for mais pertinente, se é nesse ou naquele 

projeto, mas o conceito do diálogo maior tem de ser 
entendido entre o Governo e a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) 
– Gostaria de agradecer a presença a todos e dizer 
que foi bastante proveitosa a nossa audiência públi-
ca. Fico feliz em saber, Idel, que se não há ainda uma 
proposta concreta por parte do Governo, pelo menos 
ele está aberto ao diálogo, ao debate, para que as 
pessoas que foram injustiçadas possam ser reparadas 
por essa perda tão importante, como foi colocado aqui 
muito bem e claramente.

Fico feliz com isso e tenho a certeza de que os 
projetos, os PLs em andamento no Congresso estão 
caminhando de forma célere, rápida e com a certeza 
de que vamos ter sim uma solução. Não tenho a me-
nor dúvida disso.

Nós, Parlamentares, falo pela classe, estamos à 
disposição para discutir. Alguns são a favor e outros 
contra, mas isso faz parte do processo democrático. 

Nós temos de entender perfeitamente que a de-
mocracia cresce com o debate, com pontos de vista 
diferentes. Enfim, acho que precisamos sim, cada vez 
mais, discutir essas questões e aqui é o fórum para isso. 
Essa Comissão de Legislação Participativa é o local 
ideal para que possamos debater cada vez mais essas 
questões tão importantes da vida nacional. Oitenta, 
86, 100, não sei quantas mil pessoas foram prejudica-
das, mas o Governo também coloca muito claramente 
que não tem condições de absorver todos nem todos 
hoje estão aí para ser absorvidos. Pelo menos houve 
o gesto do Governo e 20 mil já foram absorvidos ou 
estão em processo de serem absorvidos, reintegrados 
e isso é importante. Acho que existe a boa vontade. O 
Governo Lula tem essa grande virtude, essa grande 
característica de reparar essa perda tão importante 
para a nossa sociedade.

Convoco para o dia 4 de novembro uma sessão 
regular da Comissão de Legislação Participativa.

Muito obrigado e uma boa tarde a todos. (Pal-
mas.)

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em quatro de novembro de dois mil e nove, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por falta de 
quorum. Assinaram o livro de presença os Senhores 
Deputados Roberto Rocha – Presidente; Marcos Mon-
tes e Leonardo Monteiro – Vice-Presidentes; Cezar 
Silvestri, Fernando Marroni, Germano Bonow, Homero 
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Pereira, Mário de Oliveira e Sarney Filho – . E, para 
constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, 
lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Primeira Reunião, Or-
dinária Deliberativa, realizada em 28 de outubro 
de 2009.

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia vinte 
e oito de outubro de dois mil e nove, reuniu-se ordina-
riamente a Comissão de Minas e Energia, no Plenário 
14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Pre-
sidência do Deputado Nelson Bornier, Terceiro Vice-
Presidente, com a presença dos Senhores Deputados 
Bernardo Ariston, Presidente; Luiz Alberto, Segundo 
Vice-Presidente; Brizola Neto, Bruno Rodrigues, Car-
los Alberto Canuto, Eduardo Valverde, Ernandes Amo-
rim, Fábio Ramalho, Fernando Chiarelli, Fernando 
Ferro, Fernando Marroni, Jorge Boeira, José Otávio 
Germano, Julião Amin, Marcio Junqueira, Marcos Lima, 
Rose de Freitas, Silvio Lopes e Vander Loubet, Titula-
res; Átila Lira, Carlos Brandão, Chico D’Angelo, Ciro 
Pedrosa, Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Gervásio Silva, 
Jilmar Tatto, Leonardo Quintão, Pedro Fernandes, So-
lange Almeida e Tatico, Suplentes. Compareceu, tam-
bém, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Senhores 
Deputados Alexandre Santos, Arnaldo Jardim, Arnaldo 
Vianna, Betinho Rosado, Eduardo da Fonte, João Oli-
veira, José Santana de Vasconcellos, Luiz Fernando 
Faria, Paulo Abi-Ackel e Wladimir Costa. ABERTURA: 
Alcançado o número regimental, o Senhor Presidente 
comunicou o início da Reunião Ordinária Deliberativa 
e submeteu à apreciação as Atas das Reuniões Ordi-
nária Deliberativa e Extraordinária de Audiência Públi-
ca realizadas no último dia vinte e um. O Deputado 
Marcio Junqueira solicitou dispensa da leitura das Atas, 
tendo o Plenário da Comissão anuído à solicitação. 
Não houve discussão. Em votação, as Atas foram apro-
vadas por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Pre-
sidente comunicou que, em razão de a Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
haver definido prazo para apresentação de Emendas 
ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (Lei Orçamentária 
Anual-LOA 2010), no período de vinte e seis do mês 
em curso a quatro do próximo mês de novembro, em 
que seria facultada a cada Comissão a apresentação 
de até quatro Emendas de remanejamento e quatro 
de apropriação à referida Proposição, conforme a Re-
solução nº 1/2006-CN, a Comissão apreciaria as su-
gestões apresentadas pelos membros do Colegiado. 

Ele acrescentou que, até aquele momento, haviam 
sido apresentadas quatro Emendas do tipo apropria-
ção, não tendo havido apresentação de Emendas do 
tipo remanejamento. ORDEM DO DIA: A – SUGES-
TÕES DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 
46/2009-CN (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA-
LOA–2010): Manifestaram-se os Deputados Fernando 
Ferro e José Otávio Germano, tendo este opinado pelo 
adiamento da discussão da matéria para a próxima 
reunião. Tendo havido a concordância do Plenário, o 
Senhor Presidente declarou que a discussão e a vo-
tação das Sugestões de Emendas ocorreriam no pró-
ximo dia quatro de novembro. B – MATÉRIA SOBRE 
A MESA: 1 – REQUERIMENTO Nº 479/2009 – do Sr. 
Eduardo Valverde e outros – que “requer, nos termos 
do art. 52, § 5º, do RICD, a inclusão do Requerimento 
nº 476/2009 na Ordem do Dia, para apreciação ime-
diata”. O Requerimento foi apresentado ao final da 
reunião, após apreciação de toda a pauta. Não houve 
discussão. Realizada votação nominal, foram registra-
dos onze votos favoráveis à Proposição, dos Deputados 
Bernardo Ariston, Brizola Neto, Carlos Brandão, Edu-
ardo Valverde, Fernando Chiarelli, Jorge Boeira, Julião 
Amin, Leonardo Quintão, Marcos Lima, Nelson Bornier 
e Rose de Freitas. Não tendo sido auferido quórum 
suficiente para a deliberação, restou prejudicado o 
Requerimento. C – REQUERIMENTOS: 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 475/2009 – do Sr. Carlos Brandão – que 
“requer a realização de visita dos membros da Subco-
missão Especial destinada a acompanhar e a fiscalizar 
as obras de instalação da Usina Hidrelétrica de Estrei-
to, no Estado do Maranhão”. Manifestou-se contraria-
mente à Proposição o Deputado Marcio Junqueira, 
tendo ele afirmado já ter sido aprovado na Comissão 
Requerimento contendo a mesma solicitação, de au-
toria do Deputado Bruno Rodrigues, cujo atendimento 
ocorreria nesta data. Submetida à votação, a Proposi-
ção foi rejeitada unanimemente, tendo o Deputado 
Carlos Brandão subscrito o Requerimento nº 456/2009, 
do Deputado Bruno Rodrigues. D – PROPOSIÇÕES 
SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO: TRAMI-
TAÇÃO ORDINÁRIA: 3 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.138/2008 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “determina a sustação do De-
creto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, do Poder 
Executivo, por exorbitar do poder regulamentar”. Re-
lator: Deputado José Otávio Germano. Parecer: pela 
rejeição. O Deputado José Fernando Aparecido de 
Oliveira apresentou Voto em Separado no dia sete do 
mês corrente. No último dia quatorze, foi concedida 
vista ao Deputado Bruno Rodrigues. O Senhor Presi-
dente concedeu a palavra ao Relator para que proce-
desse à leitura do Parecer. Em discussão a matéria, 
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manifestaram-se os Deputados Antonio Carlos Mendes 
Thame, Autor do Projeto, e Fernando Ferro. Submeti-
do à votação o Parecer, este foi aprovado por unani-
midade. 4 – PROJETO DE LEI Nº 2.763/2008 – do Sr. 
Angelo Vanhoni – que “isenta as unidades museológi-
cas no âmbito do Poder Público Federal, do pagamen-
to das taxas referentes ao consumo de energia elétri-
ca”. Relator: Deputado Marcos Lima. Parecer: pela 
rejeição deste e da Emenda adotada pela Comissão 
de Educação e Cultura. No último dia trinta de setem-
bro, foi concedida vista ao Deputado Nelson Bornier. 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, 
que procedeu à leitura do Parecer. Em seguida, soli-
citou a palavra, pela ordem, a Deputada Rose de Frei-
tas, que registrou seu protesto contra a redistribuição 
da relatoria do Projeto em discussão, anteriormente a 
seu cargo. A Senhora Deputada declarou que iria ques-
tionar esse procedimento junto à Presidência da Casa, 
ao mesmo tempo que solicitaria sua retirada do rol de 
membros da Comissão. O Deputado Nelson Bornier, 
na presidência dos trabalhos, esclareceu que o Presi-
dente da Comissão já havia comunicado ao Plenário 
da Comissão as circunstâncias em que faria a redis-
tribuição da relatoria dos Projetos, conforme previsto 
no Regimento Interno da Casa. Encerrada a discussão, 
o Parecer foi submetido à votação, tendo sido aprova-
do por unanimidade. E – PROPOSIÇÕES SUJEITAS 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.979/2002 – do Sr. Paulo Magalhães – que “regu-
lamenta a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no 
Brasil, instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de ja-
neiro de 1997, e fixada para o uso da geração hidro-
elétrica pela Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 
2000”. Relatora: Deputada Rose de Freitas. Parecer: 
pela aprovação. O Senhor Presidente concedeu a pa-
lavra à Relatora para que procedesse à leitura do Pa-
recer. Discutiu a matéria o Deputado Eduardo Valver-
de. Em seguida, o Deputado Luiz Alberto solicitou 
vista do Projeto, tendo esta sido concedida nos termos 
regimentais. 6 – PROJETO DE LEI Nº 1.895/2007 – do 
Sr. Wandenkolk Gonçalves – que “altera o art. 25 da 
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para estender 
às cooperativas e às colônias de pescadores artesa-
nais os descontos especiais nas tarifas de energia 
elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classifi-
cadas na Classe Rural”. (Apensado: Projeto de Lei nº 
2.907/2008). Relator: Deputado Marcos Lima. Parecer: 
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 2.907/2008, 
apensado. No dia trinta de setembro do ano em curso, 
foi concedida vista ao Deputado Eduardo Valverde. O 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator para 
que procedesse à leitura do Parecer. Discutiu a maté-

ria o Deputado Eduardo Valverde. Submetido à vota-
ção, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 7 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.722/2009 – do Sr. Antonio Feijão 
– que “dá nova redação ao art.7º da Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, 
incisos I, II, III e VI da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Leonardo Quintão. Parecer: pela aprovação, com Emen-
da. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Re-
lator, que procedeu à leitura do Parecer. Discutiram a 
matéria os Deputados Eduardo Valverde, Marcos Lima 
e Brizola Neto. Ao final, a Deputada Rose de Freitas 
solicitou vista do Projeto, tendo esta sido concedida 
nos termos regimentais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
os trabalhos às onze horas e trinta e dois minutos, 
tendo antes convocado a Comissão para a Reunião 
Ordinária Deliberativa a se realizar na próxima quarta-
feira, dia quatro de novembro. E, para constar, eu, Da-
maci Pires de Miranda, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Se-
nhor Presidente e encaminhada à publicação no Diá-
rio da Câmara dos Deputados. Deputado Nelson Bor-
nier, Terceiro Vice-Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA  
PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 36ª Reunião, realizada em 21 de outu-
bro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
vinte e um de outubro 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 suces-
siva dos Deputados Marina Maggessi, Antonio Carlos 
Biscaia e William Woo. A lista de presença registrou o 
comparecimento dos Deputados Marina Maggessi – 
Presidente; William Woo – Terceiro-Vice-Presidente; 
Alexandre Silveira, Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, 
Domingos Dutra, Enio Bacci, Francisco Tenório, João 
Campos, Laerte Bessa e Major Fábio – Titulares; Elizeu 
Aguiar, Gonzaga Patriota, Guilherme Campos, Hugo 
Leal, José Genoíno e Paes de Lira – Suplentes. Dei-
xaram de registrar presença os Deputados Fernando 
Marroni, Fernando Melo e Neilton Mulim. Apresentaram 
justificativa de ausência os Deputados Raul Jungmann 
e Perpétua Almeida. ABERTURA: Havendo número 
regimental, a Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação a Ata das 35ª Reunião, cuja 
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leitura foi dispensada a pedido do Deputado José Ge-
noíno. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 
A Presidente comunicou as designações de relatoria 
das seguintes proposições, em quatorze de outubro: 
Projeto de Lei nº 6.125/09, ao Deputado Major Fábio; e 
Projeto de Lei nº 6.126/09, à Deputada Janete Rocha 
Pietá. ORDEM DO DIA: Sobre a mesa requerimento, 
do Deputado José Genoíno, solicitando inversão de 
pauta para apreciação do Projeto de Lei nº 2.980/04. 
Colocado em votação, o requerimento foi aprovado. 
PROJETO DE LEI Nº 2.980/04 – do Sr. Eduardo Val-
verde – Institui o Programa Nacional de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PLs nºs 3.616/04 e 4.575/09). 
RELATOR: Deputado José Genoíno. PARECER: pela 
rejeição deste, e do PL 3.616/04, apensado, e pela 
aprovação do PL 4.575/09, apensado, e da Emenda 
da CDHM. Lido o parecer pelo relator, foi concedida 
vista da matéria ao Deputado Paes de Lira, a seu pedi-
do. Assumiu a presidência o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia. REQUERIMENTO Nº 172/09 – dos Srs. Marina 
Maggessi e Chico Alencar – que “Solicitam realização 
de Audiência Pública para discutir a política de Seguran-
ça Pública no Estado do Rio de Janeiro”. A Deputada 
Marina Maggessi esclareceu que a apresentação do 
requerimento deveu-se a um pedido do Deputado Chi-
co Alencar, para que a audiência pudesse se realizar 
com a participação da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias como convidada. Defendeu a importância da 
audiência argumentando que havia várias informações 
desencontradas vindas dos governos Federal e Estadu-
al, a respeito da situação crítica da segurança pública 
na cidade do Rio de Janeiro. Assumiu a presidência 
o Deputado William Woo. O Deputado Chico Alencar 
disse que a audiência era uma forma de o Congres-
so Nacional exercer sua função fiscalizatória sobre o 
Executivo nas duas esferas de governo, e ainda uma 
tentativa de se encontrar uma saída para as contantes 
disputas políticas entre os Poderes Federal e Estadual 
quanto às responsabilidades sobre a Segurança Públi-
ca do Rio de Janeiro. O Deputado Paes de Lira apoiou 
a realização da audiência, por considerar que o Rio 
de Janeiro era um caso agravado da precariedade da 
segurança pública em todo o território nacional. Em 
seguida prestou homenagem aos policiais Ednei Ca-
navarro, Marcos Stader e Iso Gomes Patrício, em suas 
palavras, tombados heroicamente no cumprimento do 
dever durante a derrubada criminosa do helicóptero da 
Polícia Militar, ocorrida no sábado anterior, na cidade 
do Rio de Janeiro. O Deputado Antonio Carlos Biscaia 
propugnou que eventos de comoção nacional costumam 
gerar movimentações e ações no Congresso Nacional, 
mas que, ao fim, tais ações pouco contribuem para a 

solução dos problemas da segurança pública nacional, 
especialmente no Rio de Janeiro, Estado que, em sua 
opinião, há vinte anos, adota políticas públicas equivo-
cadas. Observou, ainda, que o Ministro da Justiça, Sr. 
Tarso Genro, compareceria à Câmara dos Deputados 
na semana seguinte, para tratar do mesmo assunto, 
o que portanto inviabilizaria a vinda dele à Comissão. 
Sugeriu, assim sendo, que a Comissão ouvisse o Mi-
nistro em audiência conjunta com a CPI da Violência 
Urbana. O Deputado João Campos apoiou a aprova-
ção do requerimento, acrescentando que os males da 
segurança pública no Brasil se deviam, principalmente, 
a problemas na gestão dos recursos, e não na legisla-
ção penal e processual penal, como acreditam alguns. 
Em seguida, o Deputado Francisco Tenório disse que 
a falta de segurança pública era, fundamentalmente, 
causada pela ausência do Estado em algumas cidades 
brasileiras. Colocado em votação, o requerimento foi 
aprovado. Reassumiu a presidência a Deputada Mari-
na Maggessi. O Deputado Gonzaga Patriota levantou 
questão de ordem a respeito de notícia divulgada pela 
imprensa, informando sobre relatório divulgado pela 
Subcomissão de Armas e Munições, o qual não teria 
sido votado pela Comissão, conforme determinado pelo 
Regimento Interno. A Deputada Marina Magessi escla-
receu que, tanto quanto os outros membros, também 
havia sido surpreendida pelas notícias veiculadas na 
imprensa, esclarecendo, como relatora da subcomissão, 
que não havia relatório oficial, o qual, quando estives-
se pronto, seria apresentado à Comissão nos termos 
regimentais. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.674/09 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – que “Aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da África do Sul Relativo à As-
sistência Mútua entre suas Administrações Aduaneiras, 
celebrado na Cidade do Cabo, em 11 de maio de 2008”. 
RELATOR: Deputado Raul Jungmann. PARECER: pela 
aprovação. Ausente o relator, o Deputado William Woo 
leu o parecer que, em votação, foi aprovado. PROJETO 
DE LEI Nº 1.808/07 – do Sr. William Woo – que “Altera 
a Lei nº 5.070, de 1966, com a finalidade de permitir o 
uso dos recursos do FISTEL – Fundo de Fiscalização 
das Telecomunicações – na construção de estabe-
lecimentos prisionais e na compra de equipamentos 
de segurança”. RELATOR: Deputado Marcelo Itagiba. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Dada a 
ausência do relator, o parecer foi lido pelo Deputado 
Francisco Tenório e, submetido a votação, foi aprovado, 
contra o voto do Deputado Antonio Carlos Biscaia. O 
Deputado William Woo assumiu a presidência. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.051/08 – da Sra. Marina Maggessi 
– que “Proíbe a utilização das dependências da Polí-
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cia Civil para custodiar presos”. RELATOR: Deputado 
Francisco Tenório. PARECER: Pela aprovação, com 
emenda. Após leitura do parecer pelo Relator, foi con-
cedida vista da matéria ao Deputado Antonio Carlos 
Biscaia. A despeito disso, manifestaram-se a favor da 
proposição os Deputados João Campos, Laerte Bessa 
e Paes de Lira. Ato contínuo, em virtude de aprovação 
sucessiva de requerimentos dos Deputados Guilherme 
Campos e Francisco Tenório, e Guilherme Campos e 
Jurandy Loureiro, foram retirados de pauta os PRO-
JETOS DE LEI Nos 4.306/08 e 4.533/08. Nada mais 
havendo a tratar, o Deputado William Woo encerrou 
os trabalhos às quinze horas e quarenta e nove minu-
tos, tendo, antes, porém, convocado reunião ordinária 
para o dia vinte e oito de outubro, às quatorze horas, 
no Plenário 6, para deliberação de proposições cons-
tantes em pauta a ser divulgada. E, para constar, eu, 
Kátia da Consolação dos Santos Viana, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será as-
sinada pela Presidente, Deputada Marina Maggessi, 
pelo Terceiro-Vice-Presidente, Deputado William Woo, 
e pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER  

AO PROJETO DE LEI Nº 5.939, DE 2009,  
DO PODER EXECUTIVO,  

QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO  
A CRIAR A EMPRESA PÚBLICA  

DENOMINADA EMPRESA BRASILEIRA 
 DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS  
NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS  

PROVIDÊNCIAS”. (PRÉ-SAL- PETRO-SAL)

Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 27 
de outubro de 2009.

Às quinze horas e dois minutos do dia vinte e sete 
de outubro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 5939, de 2009, do Poder Executivo, que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências”, 
no Anexo II, Plenário 03 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Deputados Brizola Neto – Presi-
dente; Osvaldo Reis e Jilmar Tatto – Vice-Presidentes; 
Luiz Fernando Faria – Relator; Edinho Bez, Felipe Bor-
nier, Jorginho Maluly, Luciano Castro e Luiz Sérgio – 
Titulares; Alfredo Kaefer, Dr. Paulo César, Dr. Rosinha, 
Hugo Leal, João Oliveira e José Otávio Germano – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Bruno 
Rodrigues, Fábio Ramalho, Fernando Ferro, José Carlos 
Machado, Luiz Carlos Busato, Nelson Proença, Paulo 

Abi-Ackel, Vanessa Grazziotin e Vital do Rêgo Filho. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
a Ata da 5ª reunião, realizada no dia 14 de outubro de 
2009. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 
O Presidente leu as justificativas de falta a 5ª Reunião 
dos Deputados Marcelo Almeida e Vital do Rego Filho. 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 5.939/09 – do 
Poder Executivo – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a empresa pública denominada Empresa Brasi-
leira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
– PETRO-SAL, e dá outras providências”. PARECER: 
Favorável, com emendas. O Presidente concedeu a 
palavra ao Relator, que leu o seu Parecer. Os Depu-
tados Alfredo Kaefer e Felipe Bornier pediram vista do 
Projeto. ENCERRAMENTO: Concedida vista por duas 
sessões, o Presidente convocou reunião para o dia três 
de novembro, para discussão do Parecer, e encerrou 
os trabalhos às quinze horas e vinte e quatro minutos. 
E, para constar, eu, Valdivino Tolentino Filho, lavrei a 
presente Ata, que, após ser aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Brizola Neto, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, e o arquivo de áudio passa a integrar o acer-
vo documental desta Reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER  

AO PROJETO DE LEI Nº 5417,  
DE 2009, DO SR. PEDRO EUGÊNIO,  

QUE “CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL  
DO BRASIL – FSSB E DISPÕE SOBRE  

SUA ESTRUTURA, FONTES DE RECURSOS  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 3 
de novembro de 2009.

Às quinze horas e vinte e dois minutos do dia três 
de novembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 
Lei nº 5417, de 2009, do Sr. Pedro Eugênio, que “cria 
o Fundo Soberano Social do Brasil – FSSB e dispõe 
sobre sua estrutura, fontes de recursos e dá outras 
providências”, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Rodrigo Rollemberg – Presidente; Luiz Carreira 
– Vice-Presidente; Antonio Palocci – Relator; Albano 
Franco, Dimas Ramalho, José Guimarães, Raimundo 
Gomes de Matos e Roberto Santiago – Titulares; Aline 
Corrêa, Antônio Carlos Biffi, Carlos Brandão, Fernan-
do Marroni, Geraldinho, Jurandil Juarez, Marcio Jun-
queira e Pedro Eugênio – Suplentes. Compareceram 
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também os Deputados Edinho Bez, João Campos e 
Jorge Boeira, como não-membros. Deixaram de re-
gistrar presença os Deputados Cleber Verde, Colbert 
Martins, Darcísio Perondi, João Pizzolatti, Joaquim 
Beltrão, Júlio Cesar, Luiz Alberto, Manato, Milton Mon-
ti e Sérgio Moraes. Justificou a ausência o Deputado 
Colbert Martins. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos, 
informou que a lista de inscrição para discussão da 
matéria já estava à disposição dos interessados na 
mesa de apoio e submeteu à apreciação a Ata da sé-
tima reunião, realizada no dia vinte e sete de outubro 
de dois mil e nove, cuja leitura foi dispensada a pedido 
do Deputado Márcio Junqueira. Em votação, a Ata foi 
aprovada. O Deputado Luiz Carreira perguntou sobre 
a manutenção da lista de inscrição aberta na sessão 
anterior, o que foi confirmado pelo Presidente. EXPE-
DIENTE: O Presidente informou aos presentes haver 
recebido Voto em Separado do Deputado Luiz Alberto, 
cujas cópias encontravam-se à disposição dos parla-
mentares. ORDEM DO DIA: O Presidente anunciou a 
Ordem do Dia – Discussão e votação do parecer do 
relator ao Projeto de Lei nº 5417/09 e ao apensado, 
PL 5940/09. Vista conjunta aos Deputados Geraldinho, 
José Guimarães, Júlio Cesar, Luiz Alberto, Luiz Carrei-
ra e Roberto Santiago, em 27/10/2009. O Presidente 
informou sobre os procedimentos regimentais a serem 
observados na reunião e concedeu a palavra ao relator, 
que apresentou errata relativa aos seguintes pontos de 
seu parecer para: no último parágrafo do relatório, fazer 
constar que, das trezentas e uma emendas apresenta-
das, uma fora retirada pelo autor (emenda 35), e duas 
redirecionadas para a Comissão Especial que analisa 
o PL 5941/09 (emendas 14 e 15), restando duzentas 
e noventa e oito emendas; registrar que o convidado 
Ronaldo Mota viera como representante do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia; incluir as emendas 121 e 
122 (desenvolvimento regional) e a 279 (saúde) como 
parcialmente aprovadas; e corrigir o título do substitu-
tivo para “Substitutivo ao PL 5940, de 2009”, e não ao 
PL 5417/09, como constou. Dando início à discussão, 
o Presidente declarou encerrada a inscrição para a 
discussão e concedeu a palavra ao primeiro orador 
inscrito, Deputado Márcio Junqueira. Atendendo a so-
licitação, o Presidente deferiu a permuta na ordem de 
inscrição entre os Deputados José Guimarães e Pedro 
Eugênio, a quem, ato contínuo, concedeu a palavra. 
Dando sequência à lista de inscritos, manifestaram-se 
os Deputados Albano Franco, Roberto Santiago, Luiz 
Carreira e Geraldinho, que apresentou e leu Voto em 
Separado de sua autoria. O Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, inscrito para discutir, passou a presidência 
ao Deputado Luiz Carreira, que lhe concedeu a pala-

vra e, em seguida, ao Deputado Raimundo Gomes de 
Matos. O Deputado Rodrigo Rollemberg reassumiu a 
presidência e concedeu a palavra ao último orador ins-
crito, Deputado José Guimarães. O Presidente decla-
rou encerrada a discussão, e concedeu a palavra, pela 
ordem, aos Deputados Luiz Carreira, Dimas Ramalho 
e João Campos. O Deputado Márcio Junqueira retirou 
o requerimento de adiamento da votação apresentado 
que estava sobre a mesa. ENCERRAMENTO: O Pre-
sidente acusou o recebimento de ofício do Deputado 
Colbert Martins, que justificou a ausência à presente 
reunião, por se encontrar de licença médica; convocou 
reunião para esta quarta-feira, quatro de novembro, 
em plenário a definir, para a réplica do relator e vota-
ção do parecer, e encerrou os trabalhos às dezesseis 
horas e cinquenta e seis minutos. E, para constar, eu, 
Cláudia Matias, lavrei a presente Ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, e publicada 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 AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÕES DE RELATORES

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Anselmo de Jesus
PROJETO DE LEI Nº 511/07 – do Sr. Chico Alen-

car – que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício 
Garantia-Safra”. (Apensado: PL 3359/2008)

Ao Deputado Celso Maldaner
PROJETO DE LEI Nº 6.263/09 – do Sr. Carlos 

Bezerra – que “revoga dispositivos da Lei nº 11.775, 
de 17 de setembro de 2008”.

Ao Deputado Leonardo Vilela
PROJETO DE LEI Nº 6.254/09 – do Sr. Beto 

Faro – que “dispõe sobre as condições de liquidação 
das dívidas dos beneficiários do programa de reforma 
agrária junto ao Crédito Instalação aos assentados, e 
dá outras providências”.

Ao Deputado Washington Luiz
PROJETO DE LEI Nº 1.720/07 – do Sr. Ribamar 

Alves – que “prevê a criação do distrito agropecuário 
do Vale do Pindaré”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Ana Arraes
PROJETO DE LEI Nº 6.275/09 – do Sr. Profes-

sor Victorio Galli – que “dispõe sobre a prescrição de 
informações negativas contidas em bancos de dados 
e cadastros de consumidores”.

Ao Deputado Chico Lopes
PROJETO DE LEI Nº 6.255/09 – do Sr. Jilmar 

Tatto – que “proíbe a inclusão de registro de consu-
midor nos serviços de proteção ao crédito por dívidas 
oriundas de serviços essenciais”.

Ao Deputado Dimas Ramalho
PROJETO DE LEI Nº 5.571/09 – do Sr. Ricardo 

Quirino – que “acrescenta e altera parágrafos ao artigo 
54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Có-
digo de Defesa do Consumidor”.

Ao Deputado Dr. Nechar
PROJETO DE LEI Nº 5.349/09 – do Sr. João 

Dado – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
fábricas de produtos que contenham látex gravar em 
suas embalagens advertência sobre a presença des-
sa substância”.

Ao Deputado Felipe Bornier
PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – do Sr. Vanderlei 

Macris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomu-
nicações, para definir regras para a publicidade comer-
cial nas emissoras de televisão”.

Ao Deputado Ricardo Tripoli
PROJETO DE LEI Nº 5.009/09 – do Sr. Dr. Tal-

mir – que “dispõe sobre a venda de aparelhos de te-
lefonia móvel”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Ana Arraes, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃODE RELATORA 

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

À Deputada Vanessa Grazziotin
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.972/09 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 278/2009) – que “apro-
va o texto do Acordo entre os Governos da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e da República da Colômbia 
para o Estabelecimento da Zona de Regime Especial 
Fronteiriço para as Localidades de Tabatinga (Brasil) 

e Letícia (Colômbia), celebrado em Bogotá, em 19 de 
setembro de 2008”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009.- Ed-
milson Valentim, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Aelton Freitas
PROJETO DE LEI Nº 5.917/09 – do Poder Exe-

cutivo – que “dispõe sobre os valores das parcelas 
remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do 
Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata a 
Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da Carrei-
ra de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de 
Especialista em Infraestrutura Sênior, de que trata a 
Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, e dá outras 
providências”.

Ao Deputado Geraldinho (Relator Substitu-
to)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 295/05 
– da Sra. Maria Helena – que “altera a Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, estabelecendo a obri-
gatoriedade de diferenciação de tamanho de cédulas 
e moedas em função do respectivo valor, e dá outras 
providências”. (Apensados: PLP’s nºs 371/06, 33/07, 
271/08, 484/09 e 440/08)

Ao Deputado Luiz Carlos Hauly (Relator Subs-
tituto

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 408/08 
– do Sr. Dr. Talmir – que “modifica o art. 17 da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 2008, para ampliar as exi-
gências para a concessão de subvenções sociais”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Bispo Gê Tenuta
PROJETO DE LEI Nº 4.585/09 – do Sr. Carlos 

Bezerra – que “Dispõe sobre a posse e a comerciali-
zação de gás pimenta e similares e dá outras provi-
dências”.

Ao Deputado Capitão Assumção
PROJETO DE LEI Nº 6.256/09 – do Sr. Major 

Fábio – que “Estende a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados para veículos adquiridos por 
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policiais militares e bombeiros militares, nas condições 
que estabelece”.

Ao Deputado Guilherme Campos
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 527/09 

– do Sr. Major Fábio – que “Altera a Lei Complemen-
tar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as 
normas gerais para a organização, o preparo e o em-
prego das Forças Armadas”.

Ao Deputado Major Fábio
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 529/09 

– do Sr. Marcelo Itagiba – que “Dispõe sobre o piso 
remuneratório profissional dos servidores policiais 
integrantes dos órgãos relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal e dá outras providências”.

Ao Deputado Paes de Lira
PROJETO DE LEI Nº 2.957/04 – do Sr. Medeiros 

– que “Altera normas de destinação de mercadorias 
apreendidas acrescentando o art, 122-A ao Decreto-Lei 
nº 3.689, de 1941 (Código de Processo Penal)”.

À Deputada Perpétua Almeida
PROJETO DE LEI Nº 2.980/04 – do Sr. Eduardo 

Valverde – que “Institui o Programa Nacional de Proteção 
aos Defensores de Direitos Humanos e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 3616/2004 e PL 4575/2009)

PROJETO DE LEI Nº 6.217/09 – do Sr. Eliene 
Lima – que “Concede anistia a policiais militares da 
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2009 − 
Deputada Marina Maggessi, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

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, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SANDRA 
CRISTINA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, ponto nº 5095, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Consultoria, Classe Especial, 
Padrão 45, da função comissionada de Consultor Le-
gislativo – Área XXI, FC-07, da Consultoria Legislativa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 03 de novembro de 2009. 

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:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, LÉA FERREIRA 

LATERZA, ponto nº 1978, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para 
exercer, a partir de 03 de novembro de 2009, a função 
comissionada de Assistente de Controle Interno, FC-
06, da Coordenação de Auditoria Contábil Operacio-
nal, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-
DRÉ LUIZ TEIXEIRA SANTOS, ponto n.º 119.002, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados, que exerce na Representação do 
Partido Republicado Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIEL 
WATANABE MALUF, ponto n.º 117.026, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exerce na Representação do Partido 
Republicado Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GAR-
DENIA ARAÚJO ALENCAR AIRES NACFUR, ponto 
n.º 114.565, do cargo em comissão de Assessor Ad-
ministrativo Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, da Dire-
toria de Recursos Humanos.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUCIA-
NA SALES VILAR FERREIRA, ponto n.º 116.717, do 
cargo em comissão de Assessor Administrativo Adjun-
to D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exercia no Centro de Formação, Trei-
namento e Aperfeiçoamento, da Diretoria de Recursos 
Humanos, a partir de 1º de outubro de 2009.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SALENE 
OLIVEIRA DE SOUZA, ponto n.º 117.276, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa-
dos, que exercia na Representação do Partido Republi-
cado Brasileiro, a partir de 05 de outubro de 2009.

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 
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de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA SANTOS 
para exercer, no Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento, da Diretoria de Recursos Humanos, 
o cargo em comissão de Assessor Administrativo Ad-
junto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, CAROLINE DE PAULA SILVA 
para exercer, na Representação do Partido Republi-
cano Brasileiro, 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 n.º 8.112, de 1990, DANIEL WATANABE MALUF 
para exercer, no Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento, da Diretoria de Recursos Humanos, 
o cargo em comissão de Assessor Administrativo Ad-
junto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, FRANCE HELEN D’ASSUMPÇAO 
NEVES para exercer, na Representação do Partido 
Republicano Brasileiro, o cargo em comissão de As-
sistente 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 n.º 8.112, de 1990, THALITA VENTURA VARGAS 
para exercer, na Representação do Partido Republi-
cano Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 4 de novembro de 2009. 
– Michel Temer, Presidente.
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Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PP
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PPS

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PSC
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - PR
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Homero Pereira Ernandes Amorim
Leandro Vilela Eugênio Rabelo
Luciana Costa Fernando Melo
Luis Carlos Heinze Geraldo Simões
Moacir Micheletto João Leão (Licenciado)
Moises Avelino Lázaro Botelho
Nazareno Fonteles Nilson Mourão
Nelson Meurer Paulo Piau
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zonta (Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

ocupa a vaga) 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

PRB

Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Asdrubal Bentes Átila Lins
Dalva Figueiredo Eduardo Valverde
Fernando Melo Francisco Praciano
Natan Donadon Lúcio Vale
Silas Câmara Lupércio Ramos
Washington Luiz Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga) Zé Geraldo
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Zequinha Marinho vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Nilson Pinto Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Maria Helena Valtenir Pereira
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Vanessa Grazziotin
Sergio Petecão

PV
Henrique Afonso vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires



Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho José Carlos Araújo
José Rocha Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa Mendes Ribeiro Filho
Paulo Pimenta Milton Barbosa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Paulo Roberto Pereira Nelson Meurer
Paulo Teixeira Olavo Calheiros
Ratinho Junior Sabino Castelo Branco
Sandes Júnior Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes
(Licenciado)

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Wilson Picler

Rodrigo Rollemberg
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(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

PRB
Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marçal Filho José Guimarães
Marcelo Guimarães Filho Leo Alcântara
Marcelo Itagiba vaga do PSDB/DEM/PPS Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa Maria do Rosário
Mauro Benevides Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho Maurício Rands
Nelson Trad Mauro Lopes
Osmar Serraglio Miguel Corrêa
Paes Landim Odílio Balbinotti
Pastor Manoel Ferreira Pastor Pedro Ribeiro
Paulo Maluf Paulo Rattes
Regis de Oliveira Ricardo Barros
Rubens Otoni Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro Sandro Mabel
Tadeu Filippelli Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Themístocles Sampaio Wilson Santiago
Vicente Arruda (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira Arnaldo Madeira
Bonifácio de Andrada Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Bruno Araújo
Felipe Maia Carlos Melles
Indio da Costa vaga do PSOL Edson Aparecido
João Almeida Humberto Souto
João Campos Jairo Ataide
José Carlos Aleluia Jorginho Maluly
José Maia Filho Major Fábio
Jutahy Junior Moreira Mendes

Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Magalhães Paulo Bornhausen



Roberto Magalhães Renato Amary
Zenaldo Coutinho Ricardo Tripoli
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rômulo Gouveia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/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 Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota Fernando Chiarelli
Jefferson Campos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Pompeo de Mattos

Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Sergio Petecão

Marcos Medrado vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Sandra Rosado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Valtenir Pereira
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Chico Alencar

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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
Dr. Nechar vaga do PV João Carlos Bacelar
Elismar Prado José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leandro Vilela vaga do PV

Filipe Pereira Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

José Carlos Araújo Roberto Britto
Leo Alcântara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sandes Júnior
Luiz Bittencourt Sérgio Barradas Carneiro
Neudo Campos Vital do Rêgo Filho
Tonha Magalhães Wellington Roberto
Vinicius Carvalho Wladimir Costa
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues

Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Silas Brasileiro

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Emilia Fernandes Bene Camacho
Flaviano Melo Benedito de Lira
Francisco Praciano Chico da Princesa
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS José Airton Cirilo

José Chaves
José Carlos Vieira vaga do

PSDB/DEM/PPS

Marcelo Melo Jurandy Loureiro
Milton Barbosa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Leonardo Monteiro
Zezéu Ribeiro Luiz Carlos Busato
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga 1 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
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Evandro Milhomen Flávio Dino
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Osmar Júnior
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

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 Dr. Rosinha
Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Iriny Lopes
Janete Rocha Pietá José Linhares
Lucenira Pimentel Lincoln Portela
Luiz Couto Luiz Alberto
Pastor Pedro Ribeiro Paes de Lira
Pedro Wilson Pastor Manoel Ferreira
Suely Paulo Henrique Lustosa
Veloso (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Maia Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Mendonça Prado

2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

PHS
Miguel Martini Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Antonio Bulhões vaga do PHS

1 vaga 1 vaga
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa Jairo Carneiro
João Matos José Linhares
Joaquim Beltrão Marcelo Almeida
Joseph Bandeira Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio
Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha Loures
Osvaldo Biolchi Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Raul Henry vaga do PV 1 vaga
Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Narcio Rodrigues

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professor Ruy Pauletti

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Tonha Magalhães
Vicentinho Alves Vital do Rêgo Filho
Vignatti Zonta
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Wilson Santiago

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
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Pereira da Silva

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS

Márcio Reinaldo Moreira José Mentor
Paulo Rattes Jurandil Juarez
Simão Sessim Luis Carlos Heinze
Solange Almeida Luiz Sérgio
Vadão Gomes Paulo Rocha
Wellington Roberto Vicentinho Alves
1 vaga (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França



(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha
Loures

Jurandil Juarez
Sabino Castelo

Branco
Leonardo Monteiro Silas Câmara
Pedro Wilson 1 vaga
Roberto Britto
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
Luiz Carlos Setim Paulo Bornhausen
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rodrigo Maia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

3 vagas

2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha João Dado

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Roberto Balestra

(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
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)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Arnaldo Jardim

Antonio Carlos Mendes Thame
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gervásio Silva Germano Bonow
Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Luiz Carreira

Marcos Montes
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marina Maggessi
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Rocha Wandenkolk Gonçalves

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo

Carlos Alberto Canuto
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Eduardo da Fonte Edinho Bez
Eduardo Valverde Edio Lopes
Ernandes Amorim Edson Ezequiel
Fernando Ferro Jilmar Tatto
Fernando Marroni João Pizzolatti
Jorge Boeira Leonardo Quintão
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Maurício Quintella Lessa

José Santana de Vasconcellos Pedro Eugênio

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Fernando Faria Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Lima Simão Sessim
Nelson Bornier Solange Almeida
Rose de Freitas Tatico

Vander Loubet
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Wladimir Costa (Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira

Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chiarelli
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Julião Amin
(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: Damião Feliciano (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow
Arlindo Chinaglia Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
Ibsen Pinheiro Jackson Barreto
Íris de Araújo Janete Rocha Pietá
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Luciana Costa
Maria Lúcia Cardoso Márcio Reinaldo Moreira

Maurício Rands
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nilson Mourão Paulo Pimenta
Severiano Alves Raul Henry
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PV ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Bruno Araújo André de Paula

Claudio Cajado
Antonio Carlos Mendes

Thame

Francisco Rodrigues
Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Professor Ruy Pauletti Bonifácio de Andrada
Raul Jungmann José C. Stangarlini
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano
Jefferson Campos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Manoel Junior
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Vieira da Cunha

(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

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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)

Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gonzaga Patriota vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
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
Armando Abílio vaga do PSOL Bel Mesquita
Arnaldo Faria de Sá Carlos Bezerra
Bene Camacho Cida Diogo
Chico D'angelo Dr. Nechar
Darcísio Perondi Geraldo Pudim
Dr. Paulo César Íris de Araújo
Elcione Barbalho Moises Avelino vaga do PSOL

Fátima Pelaes Nazareno Fonteles
Geraldo Resende Neilton Mulim
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Pastor Pedro Ribeiro
Jofran Frejat Pepe Vargas
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Simão Sessim
José Linhares Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Roberto Alves
Saraiva Felipe
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
Lael Varella João Campos
Raimundo Gomes de Matos Jorginho Maluly
Rita Camata vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Leandro Sampaio

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Leonardo Vilela
(Dep. do Otavio Leite

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)

Ronaldo Caiado

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Mauro Nazif
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Luiz Bassuma

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

Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS 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
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Sérgio Moraes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
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)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do Marcio Junqueira



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Alice Portugal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca Gilmar Machado
Deley Hermes Parcianello
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Iran Barbosa
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Beto Mansur
Carlos Santana Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini Eliseu Padilha
Chico da Princesa Flaviano Melo
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN José Chaves

Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rubens Otoni

Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Sérgio Moraes

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Professor Victorio Galli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
Silas Brasileiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chucre

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rita Camata

1 vaga Roberto Rocha
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Giovanni Queiroz Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
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

PP
Jairo Carneiro

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PDT
João Dado

PSC
Regis de Oliveira

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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 Pereira 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
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg

PSC
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra



Fernando Lopes Filipe Pereira
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Magela 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 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
PRB

George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Bilac Pinto
Dalva Figueiredo Geraldo Pudim

José Santana de Vasconcellos
Nazareno
Fonteles

Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Pedro

Ribeiro
Mauro Lopes Ricardo Barros
Miguel Corrêa Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Andre Vargas
Antonio Carlos

Biscaia
Augusto Farias Átila Lins
Benedito de Lira Eduardo Amorim
Dr. Rosinha Elismar Prado
Eduardo Valverde Joaquim Beltrão
Mauro Benevides 4 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Efraim Filho
Bonifácio de

Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier

Cida Diogo
Janete Rocha

Pietá
Dr. Nechar vaga do PV Luiz Couto
Elcione Barbalho 4 vagas
Fátima Bezerra
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel



Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maria Helena
Edmilson
Valentim

Sueli Vidigal
Perpétua
Almeida

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sérgio Barradas
Carneiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado



Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde Paes Landim

Flaviano Melo
Waldir Maranhão

(Licenciado)
José Airton Cirilo Zezéu Ribeiro
Luciana Costa 4 vagas
Moacir Micheletto
Sérgio Moraes
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos

Moreira Mendes
Raimundo Gomes de

Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Perpétua Almeida
Ribamar Alves 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido
de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad
Rodrigo Rocha

Loures
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo

Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Geraldinho
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
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 (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Paes de Lira
Laerte Bessa Washington Luiz
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Marina Maggessi
Jorginho Maluly William Woo
Major Fábio 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra

Gorete Pereira
Maria Lúcia

Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Vicentinho
Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Guilherme

Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes

Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa
Grazziotin

Rodrigo Rollemberg
PV

Roberto Santiago 1 vaga
PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira
Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Carlos Sampaio
Germano Bonow Jerônimo Reis
Humberto Souto Major Fábio
João Campos Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Andre Vargas
Anselmo de

Jesus

Deley
Chico da
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão (Licenciado) Edinho Bez

Luiz Carlos Busato
Janete Rocha

Pietá
Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas
Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer
Fernando

Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Antonio Carlos Chamariz
Átila Lins Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
José Otávio Germano Emilia Fernandes
Leonardo Monteiro Jair Bolsonaro
Paes de Lira Luiz Couto
Paulo Pimenta Marcelo Itagiba vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Neilton Mulim
1 vaga Silas Câmara

Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão
João Campos Guilherme Campos vaga do PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Fernando Chiarelli
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PRB
Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
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 324, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Átila Lins
Domingos

Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands

Dalva Figueiredo
Regis de
Oliveira

José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vicente Arruda
PSDB/DEM/PPS

Bonifácio de Andrada
Abelardo

Lupion
Carlos Sampaio Bruno Araújo

Humberto Souto
Edson

Aparecido

João Bittar
Moreira
Mendes

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PHS

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
3º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
Relator: Eduardo Cunha (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Zarattini
Chico da Princesa Charles Lucena
Devanir Ribeiro João Magalhães
Dilceu Sperafico José Guimarães
Edio Lopes Luiz Sérgio
Eduardo Cunha Maurício Quintella Lessa
José Genoíno Professor Setimo
Mauro Benevides Ricardo Barros
Nilson Mourão Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Antonio Carlos Pannunzio
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Felipe Maia
João Almeida Ilderlei Cordeiro
Mendonça Prado Jorge Khoury

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque João Dado
Francisco Tenorio 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT)
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Décio Lima Carlos Zarattini
Edinho Bez Fernando Nascimento
Eliene Lima Pedro Fernandes
Elismar Prado Raul Henry



João Maia Sandro Mabel
Jurandil Juarez 3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
João Bittar Luiz Carlos Hauly
Leandro Sampaio 4 vagas
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Maurício Quintella

Lessa

Carlos Zarattini
Pastor Manoel

Ferreira
José Guimarães Regis de Oliveira
Mauro Benevides 6 vagas
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Cleber Verde
Léo Vivas
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A, DE

2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA

O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL

PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS"

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Fátima Bezerra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Arnaldo Faria de Sá
Dr. Paulo César Carlos Santana
Elizeu Aguiar Charles Lucena
Fátima Bezerra Domingos Dutra vaga do PV

Geraldo Resende Eduardo Amorim
Jackson Barreto Fernando Ferro
Pedro Chaves José Airton Cirilo
Pedro Wilson Leandro Vilela
Washington Luiz Paulo Rocha

Wilson Santiago
PSDB/DEM/PPS

Alceni Guerra Albano Franco
Humberto Souto Efraim Filho
João Campos Ilderlei Cordeiro
Mendonça Prado Major Fábio
Raimundo Gomes de Matos Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal vaga do PHS Janete Capiberibe
Daniel Almeida Sebastião Bala Rocha vaga do PHS

Valtenir Pereira (Dep. do PHS ocupa a vaga)
PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

PHS
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Moreira Mendes (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Mauro Benevides
Geraldo Pudim Osmar Serraglio
Jofran Frejat Paes Landim
Luiz Couto Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Claudio Cajado 5 vagas



Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Moacir Micheletto
Leonardo Quintão Nelson Meurer
Nelson Bornier Nelson Trad
Roberto Balestra Regis de Oliveira
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS

MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aline Corrêa
Arnaldo Faria de

Sá
Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário
Tonha

Magalhães
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB
Cleber Verde Léo Vivas



Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS Asdrubal Bentes
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Dalva Figueiredo Geraldo Pudim
Edinho Bez Gorete Pereira
Edio Lopes Rebecca Garcia
Luciano Castro 3 vagas
Lupércio Ramos
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira 4 vagas
Moreira Mendes
Urzeni Rocha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente:
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 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA



REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS
(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS

CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA
ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.

Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:



Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Carlos Sampaio 4 vagas
Guilherme Campos
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201

FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Arnaldo Faria de Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
José Carlos Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Paulo Teixeira
Pedro Chaves Ratinho Junior
Pedro Eugênio Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Fernandes
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Chico Lopes Julião Amin

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Fábio Ramalho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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
Dr. Nechar vaga do PV Ricardo Barros

Hugo Leal vaga do PRB Sabino Castelo
Branco



Leo Alcântara Vander Loubet

Luiz Bittencourt
Vital do Rêgo

Filho
Luiz Sérgio 2 vagas
Marcelo Castro
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;

ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dr. Rosinha Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim Assis do Couto
Homero Pereira Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro Celso Maldaner vaga do PHS

Luis Carlos Heinze Fernando Ferro
Moacir Micheletto Silas Brasileiro
Paulo Piau Waldemir Moka
Valdir Colatto Zonta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame

Cezar Silvestri

Carlos Melles Eduardo Sciarra
Marcos Montes Gervásio Silva vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Moreira Mendes Lira Maia



Nilson Pinto Urzeni Rocha
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS

(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PHS

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Carlos Alberto Canuto
Carlos Zarattini Neudo Campos
Ernandes Amorim Nilson Mourão
Fernando Ferro Pedro Fernandes
Jackson Barreto Tonha Magalhães
João Pizzolatti 4 vagas
Moises Avelino
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
1 vaga Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Eduardo Valverde
Eduardo Cunha Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves Geraldo Simões
José Rocha Hugo Leal
Paulo Teixeira João Carlos Bacelar
Rose de Freitas Lelo Coimbra
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Alberto Fraga
Humberto Souto Ilderlei Cordeiro
Luiz Paulo Vellozo Lucas João Almeida
Osório Adriano José Maia Filho
Rodrigo Maia Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Alice Portugal
Miro Teixeira Valtenir Pereira

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL
Ivan Valente Geraldinho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL
Ivan Valente (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a



vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles

Luciana Costa Osvaldo Biolchi
Márcio Reinaldo
Moreira

Raul Henry

Osmar Serraglio Reginaldo Lopes
Pedro Wilson Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Setimo 2 vagas
PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel
Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Luiz Carlos Busato Lelo Coimbra
Neilton Mulim Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Marcelo Itagiba
Professor Setimo Osmar Serraglio
Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

William Woo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS



Felipe Bornier Miguel Martini
PRB

Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Carlos Santana
Gladson Cameli Filipe Pereira
Luciana Costa José Airton Cirilo
Marinha Raupp Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Raul Henry (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Reginaldo Lopes 3 vagas
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando
Aparecido de Oliveira

Dr. Talmir

PRB

Léo Vivas
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho

Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas

PSOL
Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS



NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jilmar Tatto (PT)
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Bernardo Ariston
Fernando Ferro Cida Diogo
Jilmar Tatto Dr. Paulo César
Luciano Castro Dr. Rosinha
Luiz Carlos
Busato

Filipe Pereira

Luiz Fernando
Faria

Hugo Leal

Luiz Sérgio José Otávio Germano
Osvaldo Reis Marcelo Almeida
Vital do Rêgo
Filho

Paulo Rattes vaga do PHS

Paulo Roberto Pereira
PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly João Oliveira
José Carlos
Machado

Moreira Mendes

Nelson Proença 2 vagas
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa
Grazziotin

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS
Felipe Bornier Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa

a vaga)
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Gladson Cameli
José Mentor Jurandy Loureiro
Marçal Filho Pedro Fernandes
Marcelo Castro Silvio Costa
Nelson Meurer Vicente Arruda
Professor Setimo Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Thame

Bruno Araújo

Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Ronaldo Caiado
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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
Pastor Manoel Ferreira Luiz Alberto
Paulo Henrique Lustosa Moacir Micheletto
Veloso Paulo Roberto Pereira
Vicentinho Valdir Colatto
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PRB
Márcio Marinho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO



MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO
ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO

DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"
Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado)

Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz

Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE

2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Carlos Chamariz Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Dr. Nechar vaga do PV

Emilia Fernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Maria do Rosário Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 4 vagas
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)



PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha
Hugo Leal Leonardo Quintão
Márcio Reinaldo Moreira Paulo Pimenta
Nelson Meurer Pedro Eugênio
Pedro Novais Pedro Fernandes
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Vignatti 3 vagas
Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro Edson Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Manoel Junior Julião Amin
Paulo Rubem Santiago Vanessa Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL

Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Gladson Cameli
Eduardo da Fonte Jorge Boeira
Fernando Marroni Leo Alcântara
Leonardo Quintão Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Paulo Maluf
Maurício Quintella Lessa Raul Henry
Wladimir Costa Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bruno Rodrigues
Narcio Rodrigues Eduardo Sciarra
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB
Cleber Verde Flávio Bezerra
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Carlos Bezerra Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
José Carlos Araújo Laerte Bessa



Luiz Alberto Luiz Carlos Busato
Marcelo Itagiba Neilton Mulim
Marcelo Melo Paes de Lira
Pastor Pedro Ribeiro Pedro Wilson
Paulo Pimenta 3 vagas
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Simão Sessim
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly
José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio
Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Raul Jungmann vaga do PV 4 vagas
Rogerio Lisboa
William Woo
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Vanessa Grazziotin Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Coordenador: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Marcelo Itagiba

PT
Maria do Rosário

PSDB
Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM

Marcio Junqueira
PR

Luciano Castro
PP

Neudo Campos
PSB

Maria Helena
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT
Marco Maia

PSDB
Cláudio Diaz

PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti



Zonta
PPS

Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E

COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra

PT
Maurício Rands Carlos Zarattini

Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Claudio Cajado

PSC
Marcondes Gadelha

PPS
Raul Jungmann

PSOL
Ivan Valente
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia

PR
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PTB
Pedro Fernandes

PDT
Julião Amin

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Asdrubal Bentes
Antonio Carlos

Biscaia

Cândido Vaccarezza
Arnaldo Faria de

Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil

José Mentor
Carlos Eduardo

Cadoca
Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Fátima Pelaes
Mauro Benevides Milton Monti
Nelson Marquezelli Rubens Otoni
Paulo Maluf Zezéu Ribeiro
Reginaldo Lopes 2 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO



PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO
SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
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

PTB
Silvio Costa

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
Dr. Nechar
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB

Armando Monteiro
PPS

Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



� � � Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Mídia Livraria
Ed. Principal e Anexo IV 
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9070

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara 
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Legislação da Mulher, 2. ed.
ISBN 978-85-736-5553-7

� Legislação Brasileira sobre Direitos Intelectuais, 3. ed.
ISBN 978-85-736-5611-4

� Catálogo Edições Cãmara 2007 a 2009
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