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CONGRESSO NACIONAL
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 609, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Beira-Rio FM Presidente Epitácio S/C Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Presidente 
Epitácio, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 972, de 20 de novembro de 2006, que outorga per-

missão à Beira-Rio FM Presidente Epitácio S/C Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Presidente Epitácio, Estado de São 
Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 610, DE 2009

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 603, de 21 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à 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 Bela Vista de Goiás. Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro de 2009. – Senado 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 611, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente. Educacional, 
Cultural Recreativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Elísio Medrado, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007, que outorga autoriza-

ção à Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recreativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Elísio Medrado, 
Estado da Bahia.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 612, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Sampaio & Martins Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Alexânia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 345, de 10 de julho de 2006, que outorga permissão 

à Sampaio & Martins Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Alexânia. Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 613, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Rocco Júnior & Rocco Ltda.-ME para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Faxinal, Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 539, de 13 de setembro de 2006. que outorga per-

missão à Rocco Júnior & Rocco Ltda-ME para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Faxinal, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 614, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Organização Madasol de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piraí 
do Sul, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 541, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à Organização Madasol de Comunicação Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piraí do Sul, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 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 615, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comuni-
tária Barrense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra do Quaraí, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006, que outorga auto-

rização à Associação de Comunicação Comunitária Barrense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 616, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Top Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 953, de 20 de novembro de 2006, que outorga per-

missão à Rádio Top Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 étnico 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 617, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Sistema Integrado de Comunicação Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Azevedo, Estado de 
Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 471, de 12 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à Sistema Integrado de Comunicação Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 
Grosso.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 618, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Caminho e Luz Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Araputanga, Es-
tado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 609, de 1° de dezembro de 2005, que outorga per-

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

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 619, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Editora Diário da Amazônia S/C Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Costa Marques, 
Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à Editora Diário da Amazônia S/C Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Costa Marques, Estado de Rondônia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 620, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão 
para o Desenvolvimento Cultural e Social de Mortugaba para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mortugaba, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 429, de 24 de julho de 2007, que outorga autori-

zação à Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Mortugaba para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mor-
tugaba, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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
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DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 621, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Comunicadores em Rá-
dio Comunitária, Geração FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Vale do Paraíso, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 679. de 30 de novembro de 2007, que outorga 

autorização à Associação dos Comunicadores em Rádio Comunitária, Geração FM para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vale do Paraíso, Estado de 
Rondônia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 
N° 622, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria Novo Tempo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria do 
Suaçuí, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 450 de 17 de agosto de 2007, que outorga autoriza-

ção ã Associação de Radiodifusão Comunitária Novo Tempo para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria do Suaçuí, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 623, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Beneficente e Co-
munitária Líder de Passos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pas-
sos. Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nu 612, de 6 de novembro de 2007, que outorga auto-

rização à Associação Cultural Beneficente e Comunitária Líder de Passos para executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 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 624, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à SPC – Sistema Paraense de Comunica-
ções Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
São Luís do Paraitinga, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 515, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Luís do Paraitinga, Estado 
de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 625, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Difusora Natureza FM Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Iacri. Estado de São 
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 279, de 29 de maio de 2007, que outorga permissão 

à Difusora Natureza FM Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de Iacri, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 626, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Fadema —Fundação de Apoio AO Desen-
volvimento e Ensino de Machado para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Machado. Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 439, de 30 de julho de 2007, que outorga permis-

são à Fadema – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, 9 de setembro de 2009, – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Seriado 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 627, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Curuçá para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curuçá, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 331, de 11 de junho de 2008, que outorga autoriza-

ção à Associação Comunitária de Curuçá para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Curuçá, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 
N° 628, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Parque Niaga-
ra de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 414, de 24 de julho de 2007, que outorga autoriza-

ção à Associação Comunitária Parque Niagara de Radiodifusão para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 629, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à ACIPA – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DE PALMEIRANTE para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeiran-
te, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 582, de 16 de outubro de 2007, que outorga autori-

zação à ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeirante, Estado do Tocantins.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, 9 de setembro 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 
N° 630, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som Tocantins Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Paraíso do Tocantins, 
Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 324, de 19 de junho de 2007, que outorga permissão 

à Rádio Som Tocantins Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 
N° 631, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Metropolitana FM de Comunicação Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ascurra, 
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 71, de 24 de fevereiro de 2006, que outorga permis-

são à Metropolitana FM de Comunicação Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ascurra, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 
N° 632, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária do Bairro In-
dustrial Taguatinga para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, 
Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 120, de 20 de março de 2008, que outorga autori-

zação à Associação Comunitária do Bairro Industrial Taguatinga para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, Estado do Tocantins.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 633, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Ivanov Comunicação e Participações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Urubure-
tama, Estado do Ceara.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 186, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão 

à Ivanov Comunicação e Participações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Uruburetama, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 634, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Record do Rio de 
Janeiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade do 
Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 17 de setembro de 2008, que renova por 15 

(quinze) anos, a partir de 30 de novembro de 1998, a concessão outorgada à Televisão Record do Rio de Janeiro 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 635, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Parti-
cipações S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Brasília, 
Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 14 de abril de 2008, que renova por 15 (quin-

ze) anos, a partir de 5 de outubro de 2007, a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Brasília, 
Distrito Federal.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 636, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Parti-
cipações S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Belo Ho-
rizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 14 de abril de 2008, que renova por 15 (quinze) 

anos, a partir de 5 de outubro de 2007, a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 637, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Par-
ticipações S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 14 de abril de 2008, que renova por 15 (quinze) 

anos, a partir de 5 de outubro de 2007, a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 638, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Globo Comunicação e Parti-
cipações S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 14 de abril dc 2008, que renova por 15 (quin-

ze) anos, a partir de 5 de outubro de 2007, a concessão outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A. 
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para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 639, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à Nova Rádio Laranjal Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Laranjal Paulista, Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 429, de 12 de setembro de 2006, que outorga per-

missão à Nova Rádio Laranjal Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 640, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Lavrinhas para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lavrinhas, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 515, de 13 de setembro de 2007, que outorga au-

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

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 N° 641, DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 17 de setembro de 2008, que renova por 15 

(quinze) anos, a partir de 3 de maio de 1998, a concessão outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda., para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Itajaí, Estado de Santa Cata-
rina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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 
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 12

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

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 6

ACRE

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Presentes Tocantins: 4

MARANHÃO
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Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
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Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Maranhão: 9

SEÇÃO I

Ata da 235ª Sessão, 9 de setembro de 2009
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente, Inocêncio Oli-
veira, 2º Secretário, Manoel Júnior, 4º Suplente de Secretário, Manato, Marçal Filho,  

§ 2º do art. 18 do Regimento Interno
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CEARÁ
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Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 15
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Presentes Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA
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Wellington Roberto PR
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Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Ferro PT

Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 16

ALAGOAS
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Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
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Presentes Alagoas: 5
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Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Presentes Bahia: 24
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MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 32

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Carlos Santana PT
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc

Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
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Paes de Lira PTC PmdbPtc
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
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 46

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP

Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 17

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PP
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Presentes Rio Grande do Sul: 18
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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 323 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. MANATO, servindo como 2° Secretário, 
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual 
é, sem observações, aprovada.

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

O SR. MANATO, servindo como 1° Secretário, 
procede à leitura do seguinte.
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III – EXPEDIENTE

Of. n° 532/2009-CN 

Brasília, 8 de setembro de 2009

Exmo Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à 

Câmara dos Deputados, que esta Presidência, em 
entendimento com essa Casa do Congresso Nacio-
nal, convoca sessão solene conjunta do Congresso 
Nacional a realizar-se dia 9 de setembro do corrente, 
quarta-feira, às 11 horas, no Plenário do Senado Fe-
deral, destinada a comemorar o Dia da Amazônia.

Aproveito a oportunidade, renovo a V. Exª pro-
testos de alta estima e consideração. – Senador José 
Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 919

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 1.833/2009, enca-

minho a Vossa Excelência relação dos nomes dos Depu-
tados do Bloco PMDB/PTC que integrarão a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
1.876, de 1999, que “dispõe sobre áreas de Preservação 
Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá 
outras providências” (revoga a Lei no 4.771, de 1965 – 
Código Florestal; altera a Lei no 9.605, de 1998).

TITULARES SUPLENTES 
Moacir Micheletto 

Asdrubal Bentes
Paulo Piau 

Silas Brasileiro
Valdir Colatto 

waldemir Moka

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do bloco. 

Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF N° 363/GAB

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

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

a fim de indicar como titulares os Deputados André 

Vargas (PT-PR), Devanir Ribeiro (PT-SP) e Mauri-
cio Rands (PT-PE); como suplentes as Deputadas 
Maria do Rosário (PT-RS), Iriny Lopes (PT-ES) e o 
Deputado José Genoino (PT-SP), para integrarem 
a 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, insti-
tuindo regime especial de pagamento de precatórios 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios” – PEC 
nº 35109

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vaccarezza, 
Líder do PT.

OF nº 364/GAB

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

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

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

cia, para solicitar que seja o Deputado Eduardo Val-
verde indicado como membro titular, em substituição 
ao Deputado Luiz Alberto (PT-BA) na composição 
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
investigar a dívida pública da União, Estados e Mu-
nicípios, o pagamento de juros da mesma, os be-
neficiários destes pagamentos e o seu impacto nas 
políticas sociais e no desenvolvimento sustentável 
do País. – CPI-DIVI

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. B/234/2009

 
Brasília, 7 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do depu-

tado João Dado (PDT–SP), para titular, da Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 215, de 2007, do Sr. Ricardo Tripoli, que “institui o 
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Código Federal de Bem-Estar Animal”, em substituição 
ao deputado Davi Alves (PDT–MA).

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rollem-
bérg, Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Publique-se.

Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/235/2009

 
Brasília 8 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos de-

putados Francisco Tenório (PMN–AL) e Beto Albuquer-
que (PSB-RS), como titulares, da 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 acres-
centa o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, instituindo regime especial de pagamento 
de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios”

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rollenm-
berg, Líder do Bloco PSB – PCdoB – PMN e PRB.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. B/236/2009

 
Brasília, 8 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos de-

putados DR. Ubiali (PSB–SP), como titular, e Capi-
tão Assunção (PSB–ES) e Glauber Braga (PSB–RJ), 
como suplentes, da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
347-A, de 2009, da Sra. Rita Camata, que “altera a 
redação do inciso III do art. 208 da Constituição Fe-
deral” garante acesso à educação especializada para 
portadores de deficiência sem imposição de limite de 

faixa etária e nível de instrução, preferencialmente na 
rede regular de ensino.

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rollemberg, 
Líder do Bloco PSB – PCdoB – PMN e PRB.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. B/237/2009

Brasília, 8 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos de-

putados Rodrigo Rollemberg (PSB–DF) e João Dado 
(PDT–SP) para titulares, e Pompeo de Mattos (PDT–
RS) e Marcelo Serafim (PSB–AM) para suplentes da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei n° 5.417, 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”.

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rollem-
berg Vice-Líder do Bloco, PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. B/241/2009

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos de-

putados Miro Teixeira (PDT–RJ) e Ciro Gomes (PSB–) 
para titulares, e Glauber Braga (PSB–RJ) para suplen-
te da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 2.502, de 2007, 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 
(Exploração e Produção).

Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Rol-
lemberg. Vice-Líder do Bloco PSB – PCdoB – PMN 
e PRB.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. nº 310/09 – LPR

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Assunto: Suplência substituição na CCJC.

Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de V. Exa no sentido 

de indicar o Deputado Dr. Paulo César (PR–RJ) em 
substituição ao Deputado Jaime Martins (PR–MG) na 
suplência da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania – CCJC.

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.

Defiro. Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente 

da Câmara dos Deputados

Of. N° 504

Brasília, 02 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Jairo Carneiro (PP – BA) como 

Titular na Comissão Especial criada para analisar todos 
os artigos ainda não regulamentados da Constituição 
Federal de 1988 em substituição ao meu nome.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.
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Of. nº 528

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Jorge Boeira (PT – SC), como 

Suplente na Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer a Proposta de Emenda a Constituição nº 47, de 2003, 
do Senado Federal, que “altera o art. 6° da Constituição 
Federal, para introduzir a alimentação como direito social”, 
vaga cedida ao Partido dos Trabalhadores – PT.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 530

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Ota-

vio Germano (PP–RS) como Suplente da 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 denomina-
da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo 
e Gás Natural S.A – PETRO-SAL, e dá outras provi-
dências”.

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

Publique-se.
Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

Of. n° 534

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Simão Sessim – PP/RJ como 

Titular na Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer ao Projeto de Lei nº 2.502, de 2007, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, que dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, ins-

titui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agencia Nacional do Petróleo”.

Atenciosamente, – Deputado  Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 535

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Luis Carlos Heinze (PP–RS) 

como Titular e do Deputado Zonta como Suplente na 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, do Sr. Sérgio Carva-
lho, que “dispõe sobre Áreas de Preservação Perma-
nente Reserva Legal, exploração florestal e dá outras 
providências” (revoga a Lei nº 4.771 de 1965 – Código 
Florestal e alteram a Lei nº 9.605 de 1998.

Atenciosamente, – Deputado Mário Ne-
gromonte, Líder do PP.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 536

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Dilceu Sperafico (PP–PR) 

como Titular e o Deputado Ricardo Barros (PP–PR) 
como Suplente na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer a Proposta de Emenda a Constituição 
nº 351, de 2009, do Senado Federal, que altera o art. 
100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ins-
tituindo regime especial de pagamento de precatórios 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. nº 537

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado João Pizzolatti (PP–SC) como 

Titular na Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer ao Projeto de Lei nº 5.417, de 2009, do Sr. Pe-
dro Eugênio, que “cria o Fundo Soberano Social do 
Brasil – FSSB e dispõe sobre sua estrutura, fontes de 
recursos e dá outras providencias”.

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

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 538

Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Nelson Meurer (PP–PR) como 

Titular na Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 5.941, de 2009, do Poder Executivo, 
que “autoriza a União a ceder onerosamente a Petróleo 
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das ativida-
des de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluídos de que trata o inciso I do 
art. 177 da Constituição e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Publique-se. 
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/N° 245/2009

Brasília, 9 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão 
Especial

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com o 

princípio da proporcionalidade partidária, os deputa-
dos Humberto Souto – PPS/MG e Ilderlei Cordeiro – 
PPS/AC, para ocuparem as vagas de titular e suplente, 
respectivamente, na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, 
do Poder Executivo, que “dispõe sobre a exploração 
e a produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de 
produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/N° 246/2009

Brasília, 9 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão 
Especial

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com o prin-

cípio da proporcionalidade partidária, os deputados 
Nelson Proença – PPS/RS e Moreira Mendes – PPS/
RO, para ocuparem as vagas de titular e suplente, 
respectivamente, na 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 Brasi-
leira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
- PETRO-SAL, e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/Nº 247/2009

Brasília, 9 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Es-
pecial

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com o prin-

cípio da proporcionalidade partidária, o deputado Dimas 
Ramalho – PPS/SP, para ocupar a vaga de titular na Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei nº 5.940, de 2009, do Poder Executivo, que “Cria 
o Fundo Social – FS, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado – Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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OF/LID/Nº 248/2009

Brasília, 9 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão 
Especial

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com o prin-

cípio da proporcionalidade partidária, os deputados 
Arnaldo Jardim – PPS/SP e Cezar Silvestri – PPS/
PR, para ocuparem as vagas de titular e suplente, 
respectivamente, na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.941, de 2009, 
do Poder Executivo, que “Autoriza a União a ceder 
onerosamente à Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás o 
exercício das atividades de pesquisa e lavra de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição, e 
dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado –Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Presidência/SGM
Ofício nº 248/2009, da Liderança do PPS – indi-

cação para Comissão.
Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/Nº 249/2009

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de membros para Comissão Es-
pecial

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com o prin-

cípio da proporcionalidade partidária, os Deputados 
Moreira Mendes – PPS/RO e Cezar Silvestri – PPS/
PR, para ocuparem as vagas de titular e suplente, 
respectivamente, na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, 
do Sr. Sérgio Carvalho que “dispõe sobre Áreas de 
Preservação Permanente, Reserva Legal, exploração 
florestal e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em, 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.

Of. Presidência nº 645/09/CAINDR

Brasília, 19 de agosto de 2009

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

Assunto: Solicita providências para garantir presença 
de ministros em audiências públicas importantes.

Senhor Presidente,
1. Diante do descaso de ministros de Estado em 

comparecer, como convidados, a importantes reuniões 
de audiência pública desta Comissão – a exemplo do 
que vem ocorrendo também em outros Colegiados – e 
por decisão dos membros da CAINDR, solicito a Vossa 
Excelência providências para que essas autoridades 
tenham uma maior deferência com esta Casa e com 
aqueles que integram as Comissões Permanentes.

2. As recusas vêm sendo constantes e, em muitas 
ocasiões, as assessorias desses ministérios – mesmo 
com muitas cobranças – sequer têm o cuidado de in-
formar ou designar representantes para discutir com 
os parlamentares os temas objeto dessas audiências, 
como ocorreu recentemente com os Ministérios da 
Fazenda e do Planejamento, em audiência pública 
realizada por esta Comissão para discutir o descontin-
genciamento de verbas da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus

(SUFRAMA).
3. Diante de tais fatos, está sendo difícil conter 

iniciativas dos senhores e senhoras parlamentares pela 
utilização de dispositivo constitucional (Art. 50) que pre-
vê a “convocação” de Ministro de Estado ou quaisquer 
titulares de órgãos diretamente subordinados a Presi-
dência da República para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, 
“importando em crime de responsabilidade a ausência 
sem justificação adequada”.

Atenciosamente, – Deputado Silas Câmara, Pre-
sidente.

Não há como conhecer do pedido, vez 
que não é da competência do Presidente da 
Câmara dos Deputados a adoção de providên-
cias com vistas a garantir o comparecimento 
de Ministros de Estado convidados a participar 
das audiências públicas realizadas no âmbito 
das Comissões desta Casa.

A par disso, a título de contribuição aos 
trabalhos da Comissão da Amazônia, Integra-
ção Nacional e de Desenvolvimento Regional, 
encaminhe-se cópia do Of. nº 645/2009 ao 
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Senhor Ministro  Chefe da Secretaria de Rela-
ções Institucionais.

Oficie-se. Publique-se. Arquive-se.
Em, 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 261-A-PP/2009 – CCJC 

Brasília, 15 de julho de 2009 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
3.162-A/2004.

2. No ensejo, remeto a Vossa Excelência a decisão 
quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da Casa, 
dada à divergência de pareceres oferecidos pelas Comis-
sões incumbidas da análise do mérito da referida proposi-
ção, nos termos do Art. 24, II, “g”, do Regimento Interno.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente

Transfira-se ao Plenário a competência para apre-
ciar o Projeto de Lei nº 3.162-A/2004, pois configurou-
se a hipótese do art. 24, inciso II, alínea “g”, do RICD. 
Oficie-se. Publique-se.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 272 - PP/2009 – CCJC 

Brasília, 5 de agosto de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.619/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 408- PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 27 de agosto de 2009.

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

Assunto: encaminhamento de proposição

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

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 
2.450/2007, apreciado por este Órgão Técnico, nesta 
data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
 JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 420- PP/2009 – CCJC 

Brasília, 27 de agosto de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
130-B/07.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 426- PP/2009 – CCJC 

Brasília, 27 de agosto de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
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este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
1.749-B/07.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 429- PP/2009 – CCJC 

 
Brasília, em 27 de agosto de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
2.207-A/07.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
 JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 430- PP/2009 – CCJC 

Brasília, 27 de agosto de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
2.415-B/07.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. nº 431- PP/2009 – CCJC 

Brasília, 27 de agosto de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
2.959-A/08.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 433- PP/2009 – CCJC 

Brasília, 27 de agosto de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
3.260-A/08.

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

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 438 - PP/2009 – CCJC 

Brasília, 1 de setembro de 2009.

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

Assunto: Encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
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Legislativo nº 1.618/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 442 - PP/2009 – CCJC 

 
Brasília, 1 de setembro de 2009.

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

Assunto: Encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.672/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 211/2009 – P 

 
Brasília, 19 de agosto de 2009.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 2.663/2003.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, 
a apreciação do Projeto de Lei nº 2.663/2003, do 
Sr. Sandro Mabel, que “obriga os fabricantes de 
produtos que contenham lactose a informar essa 
característica, no rótulo ou embalagem”, para pu-
blicação da referida proposição e do parecer a ela 
oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Ana Arraes, Pre-
sidenta.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 271/2009-CDEIC

Brasília, 2 de setembro de 2009.

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a 
apreciação do Projeto de Lei nº 2.297/2007 por este 
Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício-Pres nº 272/2009-CDEIC

Brasília, 2 de setembro de 2009.

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

Assunto: Publicação de Projeto de Lei.

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a 
apreciação do Projeto de Lei nº 2.550/2007 por este 
Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício-Pres nº 273/2009-CDEIC

Brasília, 02 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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-
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ciação do Projeto de Lei nº 4.524/2008 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 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício-Pres nº 274/2009-CDEIC

 
Brasília, 2 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 4.715/2009 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 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício-Pres nº 275/2009-CDEIC

 
Brasília, 02 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 4.716/2009 por este Ór-
gão 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 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício-Pres nº 279/2009-CDEIC

Brasília, 02 de setembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 4.766/2009 por este Órgão 
Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação do referido projeto e do parecer a ele 
oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. Nº 722/2009-CFT

Brasília, 2 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 
3.949-A/2008, apreciado, nesta data, por este Órgão 
Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 0571/2009-P

 
Brasília, 26 de agosto de 2009.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 3.077, de 2008.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
da referida proposta e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-259/09-CTASP 

 
Brasília, 2 de setembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 4.574-A/09 - do Poder Executivo - que “dá nova 
redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 16 de março de 
1964, que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana - CDDPH”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-261/09-CTASP 

 
Brasília, 2 de setembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 1.377/07 - do Sr. Silvinho Peccioli - que “acresce 
dispositivos ao art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992 - Lei da Improbidade Administrativa, para dispor 

sobre a guarda e conservação de bens apreendidos 
pela Administração Pública”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-262/09-CTASP 

Brasília, 2 de setembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 1.626/07 - do Sr. Augusto Carvalho - que 
“dispõe sobre a gestão da Área de Proteção Ambiental 
do Planalto Central”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-264/09-CTASP 

Brasília, 2 de setembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, 

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 4.079-A/08 - do Sr. Walter Brito Neto - 
que “acrescenta parágrafo ao art. 6º da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, vedando a cobrança de 
taxa de religação ou de restabelecimento de serviço 
público cuja prestação tenha sido interrompida”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-266/09-CTASP 

Brasília, 2 de setembro de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 4.998/09 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que 
“dispõe sobre a doação aos respectivos ocupantes as 
porções que integram o terreno da Colônia Antônio 
Aleixo, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas 
e pertencente ao Patrimônio da União Federal e dá 
outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-418/09/CVT

Brasília, 12 de agosto de 2009

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 

Lei nº 3.544-A/08 - do Sr. Eduardo Cunha - que “dispõe 
sobre o transporte de policiais militares e bombeiros 
militares em veículos coletivos intermunicipais de pas-
sageiros, e adota outras providências”, inicialmente des-
pachado às Comissões para apreciação conclusiva, 
nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno, decaiu 
dessa condição, por ter recebido pareceres divergen-
tes nas Comissões de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado e de Viação e Transportes e, em 
conseqüência, estará sujeito à apreciação do Plenário, 
com base na alínea “g” do inciso II do art. 24.

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Transfira-se ao Plenário a competência 
para apreciar o PL 3.544-A, de 2008, pois con-

figurou-se a hipótese do art. 24, inciso II, alínea 
“g”, do RICD. Oficie-se. Publique-se. 

Em 9-9-09, – Michel Temer, Presidente.

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 “. 
 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA)

Ofício nº 02/09– Pres. 

 
Brasília, 9 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada na presente data, 

esta Comissão Especial aprovou parecer favorável 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 324-A, de 
2009, do Senado Federal, que “altera o art. 103-B, 
para modificar a composição do Conselho Nacional 
de Justiça”.

Solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, 
providências pertinentes à publicação, em avulso, da 
referida matéria.

Atenciosamente, – Deputado Benedito de Lira 
– PP-AL, Presidente.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 35/2009-Pres.

Brasília, 25 de agosto de 2009

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

Assunto: Autorização para publicação

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada no dia 12-8-2009, 

foi aprovado o relatório da Comissão Especial desti-
nada a analisar proposições legislativas que tenham 
por objetivo o combate à Pirataria.

Solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, 
providências pertinentes à publicação da referida ma-
téria no Diário da Câmara dos Deputados (DCD).

Atenciosamente, – Deputado Pedro Chaves, 
Presidente.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR 
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM 

POR OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA

Relatório Final

INTRODUÇÃO

A Comissão Especial destinada a “analisar as 
proposições legislativas que tenham por objeto o com-
bate à pirataria” foi criada por Ato da Presidência da 
Câmara dos Deputados, em 9 de maio de 2008. Sua 
criação decorreu do Requerimento nº 2.106, apresenta-
do pelo Deputado Arnaldo Jardim em 11 de dezembro 
de 2007, e também da atuação de Deputados integran-
tes da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria e 
Sonegação Fiscal, que, em 2007, passou a apoiar de 
forma mais incisiva tanto a tramitação de projetos de 
lei relacionados ao combate da pirataria, bem como a 
implementação de políticas neste sentido.

É preciso reconhecer que a Câmara dos Deputa-
dos já avançou bastante na luta contra os crimes rela-
cionados à falsificação e violação da propriedade inte-
lectual, em razão dos frutíferos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos 
relacionados à pirataria de produtos industrializados e 
sonegação fiscal e da criação da Frente Parlamentar 
de Combate à Pirataria. A finalidade desta Comissão 
Especial, portanto, é conferir maior celeridade aos tra-
balhos já iniciados, compilando as diversas propostas 
legislativas em andamento e conciliando eventuais in-
teresses divergentes. Tudo para acelerar a modificação 
da legislação e conferir, e em menor tempo possível, 
leis modernas e justas que propiciem um combate efi-
ciente aos crimes de contrafação no Brasil.

Esta Comissão Especial pode ser considerada, 
em parte, com uma continuidade da CPI da Pirataria, 
ainda que com diferentes atribuições. Já no início da-
quela nova fase da Frente Parlamentar, foi detectado 
que várias das proposições apresentadas pela CPI da 
Pirataria haviam sido arquivadas ao final da legislatu-
ra passada. Quando esta Comissão Especial foi ins-
talada foi decido dar especial atenção às proposições 
relacionadas aos crimes de pirataria, de falsificação e 
duplicação ou cópia apurados por aquela CPI.

Alguns temas devem ser previamente abordados, 
para o enfrentamento dos problemas decorrentes da 
chamada “pirataria”, com o intuito de melhor definirmos 
conceitos relevantes a esse trabalho.

Segundo a classificação do Acordo de TRIPS e 
do Decreto nº 5.244/2004, que criou o Conselho Na-
cional de Combate à Pirataria e outros delitos contra 
a propriedade intelectual, pirataria é crime contra o 

direito autoral enquanto contrafação é a infração do 
direito de marca. Que diz respeito à relação de con-
sumo gerada por produtos pirateados e contrafeitos, 
podemos dividir os bens em: 1) produtos falsificados 
e 2) produtos duplicados ou copiados.

A falsificação é a fabricação clandestina, a mais 
perfeita possível, de um produto legítimo, com o objetivo 
de ser introduzido ilicitamente no mercado como se fos-
se legítimo. A falsificação de produtos de prestígio ilude 
até mesmo comerciantes experientes e consumidores. 
A maior parte dos produtos falsificados comercializados 
no Brasil é proveniente do exterior, e são internados 
por meio de contrabando e descaminho.

A duplicação ou cópia é uma espécie de falsifica-
ção que consiste na fabricação de produto associado a 
marca notoriamente conhecida ou de alto renome, mas 
sem a qualidade de acabamento do produto original, 
para ser comercializado com o intuito de satisfazer ne-
cessidade de demonstração de consumo por segmentos 
da população, os quais não podem pagar pelo produto 
verdadeiro. Há uma diferença entre os falsificadores e 
o duplicador. O último, em geral não está preocupado 
em iludir o consumidor, que sabe estar comprando 
algo que tem apenas a aparência do objeto verdadei-
ro. Este “acordo tácito” é o que levou este tipo de pira-
taria a tornar-se um fenômeno cultural que demanda, 
além das medidas repressivas, mudança “de atitudes 
e comportamentos coletivos através de campanhas, 
de modo que cada cidadão saiba com exatidão o que 
representa para ele próprio abominar a pirataria (...)” 
conforme destacado no capítulo que conclui o Rela-
tório da CPI da Pirataria (2004, p.240).

A sonegação, como apontado no citado relató-
rio, é crime relacionado à pirataria em que o Estado é 
o alvo imediato, mas que indiretamente atinge toda a 
sociedade. O Estado arrecada recursos dos agentes 
econômicos na forma de tributos para devolvê-los em 
forma de serviços essenciais à população. A proporção 
que a sonegação se instala e se expande, o Estado 
passa a arrecadar menos, e não tem como oferecer 
à população os serviços básicos que são de sua in-
cumbência, como educação, assistência à saúde, se-
gurança pública, saneamento etc.

Nas conclusões apontadas no relator da CPI, 
destacamos que a pirataria tornou-se um fenôme-
no complexo no País: por um lado, os consumidores 
aderem ao produto pirateado devido a sua aparência 
similar ao original, aliada a um preço muito menor, de 
outro, o poder público não atua com o rigor necessá-
rio para combater a prática, seja por omissão ou por 
ação. A conjugação destas duas vertentes fertilizam 



48318 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

o terreno para a prática criminosa, que, conforme é 
do conhecimento geral, tem interligações com redes 
criminosas internacionais.

Não podemos olvidar que o ato da Mesa que 
determinou a criação desta Comissão Especial, nos 
termos de requerimento de criação, limitou suas atri-
buições ao exame das proposições sobre pirataria em 
curso. Dessa forma, a atuação da Comissão ficou limi-
tada ao estudo das proposições que tratam diretamente 
do combate à pirataria e à contrafação. Sublinhamos 
que o ato que criou essa Comissão não nos deu po-
deres de buscarmos matérias que estavam tramitando 
em esferas diferentes dessa Casa e trazermos essas 
matérias para uma tramitação prioritária através da 
Comissão Especial. O ato não nos delegou essa pos-
sibilidade, apenas nos pede um parecer sobre como 
devem tramitar as matérias, e, portanto, ficamos mais 
limitados do que gostaríamos ao tema.

As práticas de pirataria e contrafação contribuem 
para a manutenção do desemprego, uma vez que a 
indústria enfrenta concorrência desleal e vê-se obri-
gada a diminuir a produção, além de deixar de realizar 
novos investimentos, inclusive, muitas vezes, na área 
de inovação tecnológica. O Estado perde ao arrecadar 
menos. As práticas de pirataria contribuem também 
para o subemprego urbano, ao utilizar pessoas para 
a venda informal dos produtos falsos ou copiados, as 
quais permanecem à margem dos direitos trabalhistas 
e previdenciários. Ademais, pode vir a colocar a saúde 
do consumidor em risco, com produtos não certificados 
ou manufaturados com produtos inadequados, além de 
desrespeitar os direitos do consumidor.

Mister frisar que o combate ao crime de pirataria 
e contrafação necessariamente tem de ser feito sob 
uma perspectiva tripartite, na qual são abordados os 
aspectos sócio-educacionais, econômicos e, por fim, o 
repressivo, sendo que essas três vertentes devem ser 
tratadas com a mesma importância e prioridade.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Audiências públicas
A partir de sua instalação, esta Comissão Espe-

cial realizou três Audiências Públicas com o intuito de 
recolher sugestões e contribuições de órgãos públicos 
e entidades da sociedade civil para o desenvolvimen-
to de seus trabalhos de análise das proposições que 
pretendem combater os crimes de pirataria, em tra-
mitação na Casa. As Audiências Públicas realizadas 
foram as seguintes:

Dia 3 de junho de 2008 – Convidados:

Dr. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Presiden-
te do Conselho Nacional de Combate à Pirataria – 
CNCP; e Dr. André Luiz Alves Barcellos, Secretário 
Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pira-
taria – CNCP.

Quanto a sugestões e comentários a respeito 
de legislação, os expositores destacaram a necessi-
dade de autorização legal que permita agilidade para 
a destruição de mercadorias falsificadas ou copiadas 
e instituição de delegacias especializadas em crimes 
de pirataria. No campo de repressão à entrada de pro-
dutos falsificados no país foi apontada a necessidade 
de maior cooperação internacional.

Dia 2 de julho de 2008 – Convidados
Drª Lílian Pinho, ex-Promotora de Justiça do Es-

tado do Rio de Janeiro; e Dr. Mauro de Brito, Coorde-
nador Especial de Vigilância e Repressão da Receita 
Federal do Brasil.

A primeira expositora destacou a necessidade 
de consolidação da legislação sobre a matéria, pois a 
dispersão entre leis especiais de proteção em vários 
tipos de propriedade intelectual, Código Penal, Código 
de Processo Civil, dificulta a ação da justiça. Reclama 
a urgência de modificação do art. 530 do Código de 
Processo Penal para permitir a perícia por amostragem, 
para fins de rápida destruição da maioria do material 
falsificado apreendido. Aponta a necessidade de cria-
ção de promotorias e delegacias especializadas, e de 
rápida aprovação do PL nº 333/99, que torna mais rá-
pida a apreensão de contratações. Sugeriu a doação 
para aproveitamento social de material escolar falsifi-
cado e de alguns produtos, uma vez descaracterizada 
a mama violada.

O segundo expositor apontou a dificuldade da 
Receita Federal em fiscalizar a fronteira seca do País, 
por onde passam os contrabandistas, em que pese os 
recentes investimentos para aquela finalidade. Desta-
cou a necessidade de trabalho articulado entre Órgãos 
federais, estaduais e municipais, para repressão des-
de a entrada no País até a comercialização no varejo, 
principalmente em feiras.

Dia 9 de junho de 2008 – Convidados

Dr. ALEXANDRE CRUZ, Presidente do 
Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilega-
lidade;

Dr. NATAN SCHIPER, Representante a 
Confederação Nacional Comercio – CNC;
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Dr. JUNIOR CARVALHO, Representante 
da Confederação das Associações Comerciais 
e Empresarias do Brasil – CAB; e

Dr. RICARDO IDE FIGUEIREDO CAL-
DAS, Representando a Confederação Nacional 
da Indústria – CNI.

Nesta Audiência Pública ficou evidenciada a po-
sição dos expositores em explicitar a necessidade de 
alteração da legislação atual para elevar as penas para 
os crimes de contratação; para permitir a apreensão 
e perícia por amostragem e a destruição dos produ-
tos apreendidos ainda antes do final do processo. Foi 
instado ainda que o PL nº 333/99 seja aprovado e que 
as feiras de comercialização de importados sejam coi-
bidas ou fiscalizadas com rigor.

Ainda no âmbito dos trabalhos da Comissão, mas 
fora das reuniões realizadas na Sala da Comissão, esta 
Relatora e o Vice Presidente da Comissão, Deputado 
Julio Semeghini, reuniram-se em São Paulo, no dia 26 
de junho de 2008, com o Fórum Nacional de Combate 
a Pirataria, que representa

empresas associadas nos segmentos de ouros, 
produtos de limpeza, combustíveis, perfumes, cosmé-
ticos, “software”, audiovisual, música, eletroeletrôni-
cos, computadores, suprimentos de impressão, ócu-
los, cigarros, comércio eletrônico, TV por assinatura, 
meios magnéticos, condutores elétricos, produtos de 
segurança, fármacos, bebidas, brinquedos e produtos 
licenciados, pra colher informações sobre políticas e 
medidas adotadas pelos Órgãos envolvidos no com-
bate, bem como sabre as resultados obtidos naquela 
cidade e no Brasil.

Com relação às sugestões apresentadas pela 
entidade, e com base nas experiências e ações desen-
volvidas, podemos destacar como passiveis de atuação 
legislativa a instituição da perícia por amostragem de 
produtos piratas apreendidos, do penas pecuniárias 
e do reclusão mais severas, de extensão do benefício 
de delação premiada, do critérios regidos de doação e 
de destruição de produtos apreendidos, de perdimen-
to dos bens usados na produção e no transporte de 
produtos pirateados, de varas judiciais especializadas 
no combate A pirataria. Outras sugestões como maior 
controle ou fiscalização de importações, e treinamento 
específico de agentes públicos já vem sendo adotadas 
pelo Poder Executivo, como se constata pelo aumento 
do número de apreensões realizadas em vários pon-
tos do País

Seminário

No dia 28 de abril de 2009 foi realizado um Se-
minário com a presença do Dr. André Luiz Alves Bar-
cellos, Secretário Executivo do Conselho Nacional de 
Combate a Pirataria – CNPC, do Ministério da Justiça; 
do Dr. Dr. Paulo Roberto Coscarelli, Diretor substitu-
to de Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio 
Exterior e do Dr. Luiz Cláudio Garé, consultor do Gru-
po de Proteção a Marca, pana debater aspectos de 
combate a pirataria.

O Dr. André Luiz Barcellos destacou os trabalhos 
da CPI da Pirataria coma ponta de inflexão no combate 
a atividades criminosas caracterizadas como pirataria 
e como motivação para a criação do CNCP, em outubro 
de 2004. Adiantou que ainda em maio do corrente ano 
será lançado um piano com varias linhas de atuação 
no combate A pirataria. Destacou que tanto atividades 
de repressão como de educação serão contempladas 
nas linhas da ação a serem implementadas nos três 
níveis da administração pública. Apontou ainda o início 
de conversações no âmbito da Subcomissão Econô-
mico-comercial Brasil China a respeito de pirataria de 
produtos. O Dr. Paulo Roberto Coscarelli relatou que 
o próprio Inmetro O vítima de pirataria já que os solos 
de certificação tem sido, algumas vezes, falsificados 
por criminosos para afixação em produtos falsificados. 
Explicou que a atividade da autarquia não e direcio-
nada para o combate a pirataria, mas que a avaliação 
de conformidade pré-mercado assegura que os produ-
tores que a ela se sujeitam adotam, na confecção de 
seus produtos, requisites os processos que as tornam 
seguros para os usuários. As atividades como testes 
e avaliações do produtos também contribuem para a 
sociedade no conhecimento da qualidade de produtos 
do consumo. O Dr. Alexandro Cruz enfatizou a conve-
niência para a combate A pirataria da aprovação do 
Projeto de Lei nº 333, do 1999, cujo Substitutivo do 
Senado Federal contempla majoração de penas para 
crimes contra a propriedade industrial, possibilidade de 
o juiz determinar a destruição do produtos apreendidos 
e o perdimento dos equipamentos que se destinam A 
produção de bens que violam a propriedade industrial. 
O Dr. Luiz Cláudio Garé demonstrou o crescimento ve-
rificado durante a década do noventa no comércio de 
produtos falsificados, ou copiados no País, e defendeu 
a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Substi-
tutivo do Senado ao PL nº 333, de 1999.

Proposições selecionadas e examinadas
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Já no início dos trabalhos, solicitamos a Secre-
taria da Comissão e levantamento das proposições 
que versam sobre combate a pirataria em tramitação 
na Casa, o que resultou em um rol de 11 projetos de 
lei. Na Audiência Pública de 3 de junho de 2008, o Sr. 
Presidente do Conselho Nacional de Combate a Pi-
rataria forneceu uma lista com 25 preposições sobre 
a matéria, na qual estão incluídos as projetos arqui-
vados e os que foram apresentados e tramitam no 
Senado Federal.

O exame das proposições que tramitam nessa 
Casa apontou para a conveniência de analisarmos 
prioritariamente as seguintes proposições:

1 – PDC nº 496/08, que “aprova a texto do Me-
morando de Entendimento para o estabelecimento de 
um grupo bilateral de inteligência Brasil -Paraguai na 
esfera da pirataria, da falsificação e do contrabando 
de produtos pirateados e falsificados, celebrado em 
Assunção, em 20 de junho de 2006.

2 – PL nº 333/99, que “altera a Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial”, na forma de um 
substitutivo do Senado Federal para aumentar penas 
contra crime contra patentes, marcas, indicações ge-
ográficas, concorrência desleal e possibilitar o juiz de-
terminar apreensão e destruição de produto falsificado 
e perdimento de equipamentos do violador.

3 – PL nº 2.729/03, que “altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal; do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outu-
bro de 1941 – Código de Processo Penal; da Lei nº 
9.279, de 1996 – Código de Propriedade Industrial; da 
Lei nº 9.610, de 1998 – Lei de Direitos Autorais e Lei 
nº 9.609, de 1998 – Lei de Proteção da Propriedade 
Intelectual de Programa de Computador.”

4 – PL nº 1.807/07, que “aumenta a pena para 
quem comete crime contra registro de marca, passan-
do a ser pena de reclusa sem prejuizo das disposições 
do art. 155 do Código Penal.”

5 – PL nº 3.378/04, que “altera a Lei no 9.272, de 
14 de maio de 1996, para estabelecer normas sobre 
a ação penal privada nos crimes contra a proprieda-
de industrial.”

6 – PEC nº 98/07, que objetiva instituir imuni-
dade tributária sobre fonogramas e videofonogramas 
produzidos no País, com obras de autores brasileiros 
ou interpretadas por artistas brasileiros.

7 – PL nº 1.682/99, que pretende alterar o Código 
Penal para incriminar condutas relacionadas à violação 
eletrônica de computadores ou redes protegidos por 
medidas de segurança.

8 – PL nº 4.549/98, que concede anistia para o 
crime de instalação de equipamentos de telecomuni-
cações e seu apensado PL nº 3.225/00, que tratam de 
matéria penal relativa a telecomunicações.

9 – PL nº 1.070/95, que modifica o Estatuto da 
Criança e do Adolescente para punir a divulgação 
de material pornográfico por computadores e o seu 
apensado PL nº 3.556/00 que dispõe sobre a oferta 
de serviços por redes de informação.

10 – PLs nº 2.307/07, nº 2.546/07, nº 2.604/07, 
e nº 2.753/08, que pretendem tipificar como crimes 
hediondos a falsificação, adulteração, corrupção e al-
teração de substâncias e produtos alimentícios e te-
rapêuticas ou medicinais.

11 – PLs nº 3.965/04, nº 3.966/04 e nº 3.967/04, 
que visam a aumentar as penas para crimes contra 
a propriedade industrial, a propriedade intelectual de 
programa de computador e de contrabando e de recep-
tação, respectivamente. Estes três projetos de lei foram 
propostos pela CPI da Pirataria, mas foram arquivados 
nos termos do art. 105 do Regimento Interno.

12 – PLs nº 1.682/1999 e nº 3.356/2000, que 
cuida da prática de crimes por meio do computador 
e Internet.

13 – PL nº 3.839/2004, que permite a percepção 
de seguro  desemprego pelos funcionários de empre-
sas que vierem a ser fechadas, por ordem judicial, em 
razão de adulteração, imitação e falsificação.

14 – PL nº 3.597/2000, que acrescenta o art. 
70-A ao Código de Defesa do Consumidor e PL nº 
1.825/91, que substitui a pena de detenção por mul-
ta e indenização, na reparação de produtos, quando 
forem utilizadas peças ou componentes usados, sem 
autorização do consumidor.

15 – PLs nº 189/2003 e nº 4.291/2004, que defi-
nem objetivos e métodos de participação do governo 
brasileiro em negociações comerciais.

16 – PL nº 6.915/2006, que estabelece diretrizes 
para a introdução e operação do Serviço de Radiodi-
fusão de Sons e Imagens (televisão) com tecnologia 
digital e dá outras providências.

17 – PL nº 1.206/2003, que aumenta a pena dos 
crimes contra a propriedade imaterial.

A partir desse levantamento nos tratamos alguns 
itens a serem trabalhados como recomendações e ou-
tros nos avaliamos pela tramitação que já se encontra-
vam e assuntos não afetos a pirataria e à contrafação 
continuem com sua tramitação regular pela Casa.

Proposições não incorporadas



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48321 

As proposições a seguir não sofreram análise 
mais minuciosa e, tão-pouco, recomendações em razão 
do seu mérito não tratar diretamente do combate aos 
crimes de pirataria e de contrafação. Assim sendo, as 
proposições não estão abrangidas no objetivo e limite 
estabelecido pelo ato de criação dessa Comissão. Ain-
da que, se trate de matérias importantes e relevantes 
e por isso são citadas pelo esforço dos colegas Parla-
mentares e da sociedade brasileira.

– PEC nº 98/07, que objetiva instituir imunidade 
tributária sobre fonogramas e videofonogramas pro-
duzidos no País, com obras de autores brasileiros ou 
interpretados por artistas brasileiros. Trata-se, em nosso 
entendimento de mérito de matéria fiscal, com intuito 
de proporcionar redução de preço no varejo para dimi-
nuir a desvantagem do detentor de direitos em relação 
a produtos copiados. Essa matéria já tem, inclusive, 
uma Comissão Especial com parecer concluido. Des-
sa forma, nos parece que deve ser seguido pela Casa 
os encaminhamentos que a Comissão Especial, que 
analisou a matéria, indicou.

– PL nº 1.682/99 e PL nº 3.356/00 que tratam 
da proteção de dados e de condutas relacionadas a 
violação eletrônica de computadores ou redes protegi-
das por medidas de segurança, e não propriamente a 
crimes contra a propriedade intelectual. Vale salientar 
que embora crimes contra a propriedade intelectual 
possam ser praticados por meio da Internet, nesse 
caso, a rede e mero instrumento para a prática do cri-
me, e não seu objeto. É importante também salientar 
que, sobre crimes cibernéticos, já ha uma proposta 
em fase bastante adiantada de tramitação na Câma-
ra dos Deputados. Trata-se do PL nº 84/1999, que já 
teve substitutivo aprovado pelo Senado Federal e, hoje, 
encontra-se, em regime de urgência, nas Comissões 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, e Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado.

 – PL nº 6.915/06, PL nº 4.549/98 e PL nº 3.225/00, 
que tratam de matéria relativa à radiodifusão e tele-
comunicações.

 – PL nº 1.070/95, que modifica o Estatuto da 
Criança e do Adolescente para punir a divulgação de 
material pornográfico por computadores e seu apen-
sado PL nº 3.556/00, que dispõe sobre a oferta de 
serviços por redes de informação. Ambas as propo-
sições não dizem respeito a combate à pirataria e à 
contrafação e tem sido exaustivamente trabalhados por 
Comissões de Inquérito e Comissões Permanentes da 
Câmara e do Senado. Recentemente, por sua vez, fora 
aprovada a Lei nº 11.829/08, que alterou o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, de modo a majorar as 
penas cominadas ao crime de pedofilia cometido por 
meios informáticos.

 – PL nº 3.839, de 2004, que trata de tema afeto ao 
direito previdenciário e do trabalho, e não, diretamente, 
a casos de violação da propriedade intelectual.

 – PL nº 3.597/00, que não trata propriamente 
de crime contra a propriedade intelectual e, obser-
vamos, já ser criminalizada a exposição e venda de 
produtos impróprios ao consumo no art. 5º, IX, da Lei 
nº 8.137/90.

RECOMENDAÇÕES

Em face dos comentários e sugestões oferecidas 
pelos convidados nas Audiências Públicas e dos Se-
nhores Parlamentares, decidimos realizar as seguintes 
recomendações:

1 – A retomada da tramitação do Projeto de Lei 
nº 333/99. Na forma original apresentada, esta propo-
sição visava aumentar as penas dos crimes contra a 
propriedade industrial previstos nos arts. 189, 190, 194 
e 195 da Lei da Propriedade Industrial, crimes contra 
registro de marca, indicações geográficas e demais 
indicações e de concorrência desleal, e autorizar o ti-
tular do direito violado a requerer do juiz a destruição 
dos produtos falsificados e das máquinas utilizadas na 
falsificação, ou o perdimento, quando o equipamento 
fosse usado também para fins lícitos, e incumbia o juiz 
de oficiar órgãos fazendários e de defesa do consumi-
dor. O projeto de lei em comento foi aprovado nesta 
Casa com penas entre um e quatro anos, nos termos 
do projeto inicial e coerente com as penas aplicadas 
aos direitos autorais, previstas no Código Penal, art. 
184, e na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, 
que protege a propriedade intelectual de programa de 
computador e sua comercialização.

No Senado Federal, a proposição foi substancial-
mente modificada. Os crimes contra patente e contra 
desenho industrial foram acrescentados, e as redações 
dos dispositivos que previam a destruição e perdimento 
de produtos e equipamentos aperfeiçoados. Não foram 
criados novos tipos de crimes, mas as penas mínimas 
estabelecidas no projeto de lei aprovado na Câmara 
dos Deputados foram estendidas para dois anos no 
Substitutivo do Senado Federal.

Em 17 de março de 2009, a Comissão aprovou um 
requerimento de autoria desta Relatora para inclusão 
do Projeto de Lei nº 333, de 1999, na Ordem do Dia 
do Plenário, em regime de urgência. Como consequ-
ência do citado requerimento, a Comissão Especial, 
representada pelo seu Presidente, Deputado Pedro 
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Chaves, pela Relatora, Deputada Maria do Rosário 
e pelos Deputados Júlio Semeghini e Vilson Covati, 
juntamente com Drs. Luiz Cláudio Garé, Marcio Gon-
çalves e Ricardo Santiago foi recebida pelo Presidente 
da Casa, que compreendeu a importância da votação 
do Projeto de Lei nº 333, de 1999.

Sua Excelência informou na ocasião que deter-
minaria a inclusão daquele projeto de lei na pauta tão 
logo fosse possível.

Importante frisar que o PL nº 1.206/2003, que 
se encontra arquivado, e o PL nº 1.807/2007, os quais 
aumentam as penas dos crimes contra a propriedade 
industrial, tem suas matérias abarcadas pelo PL nº 
333/99 o qual se encontra em fase mais adiantada de 
tramitação. De igual maneira, os objetivos do PL nº 
3.965, de 2004, também estão contemplados pelo PL 
nº 333/99. Dessa forma, é de extrema importância a 
colocação do PL nº 333/1999 na Ordem do Dia para 
apreciação em Plenário.

2 – A aprovação e atenção pelas Comissões des-
sa Casa para o PL nº 5.057/2009, o qual foi protocolado 
pelos Deputados Pedro Chaves e Maria do Rosário e 
subscrito pelo Deputado Júlio Semeghini, que altera o 
artigo 530-D do Código de Processo Penal, de modo 
a autorizar a perícia por amostragem na apuração dos 
crimes contra a propriedade imaterial.

A redação atual do artigo 530-D do CPP leva a 
alguns magistrados a exigir que todos os exemplares 
apreendidos sejam periciados, mesmo quando os mi-
lhares de DVDs, CDs, roupas, brinquedos que foram 
objeto da apreensão são idênticos. Tal fato dificulta a 
apuração do delito e atrasa a conclusão do processo. 
Hoje, entretanto, há critérios estatísticos aptos a per-
mitir que o perito conclua sobre a falsidade ou auten-
ticidade dos bens a partir do exame de amostra do 
total de exemplares apreendidos, sendo simplesmen-
te contraproducente a análise de dezenas de milha-
res de produtos idênticos. Assim sendo, a perícia por 
amostragem aumenta a eficiência do processo penal 
sem trazer prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, 
constituindo medida de política criminal adequada ao 
combate da pirataria.

Tal Projeto foi apresentado antes do que segue 
em anexo, devido a premência do assunto e o apon-
tamento uníssono de diversos expositores, ouvidos 
por essa Comissão, da perícia por amostragem como 
ferramenta efetiva no combate à Pirataria.

3 – A criação de uma Comissão para os estudos 
de proposições concernentes à Biopirataria, isso por-
que se trata de um assunto bastante complexo e de 
interesse econômico e social da maior importância.

4 – A necessidade de rápida apreciação do PDC 
nº 496/08, que tramita em regime de urgência, haja vis-
ta ser importante incrementar da maneira mais rápida 
possível os instrumentos de cooperação e coordena-
ção entre as autoridades policiais na região de fronteira 
entre o Brasil e Paraguai. É por essa área que entra no 
país boa parte dos produtos falsificados, sendo neces-
sárias regras para articular as operações de repressão 
à pirataria, à contrafação e ao contrabando.

5 – Apresentação de requerimento de inclusão do 
PL nº 3.378/2004 na Ordem do Dia, já que seu texto 
visa a desburocratizar o procedimento legal aplicado 
ao combate dos crimes de contrafação.

6 – A aprovação do Projeto de Lei que apresen-
tamos em anexo para o qual aproveitamos algumas 
idéias constantes nos PLs nºs 2.729/03, 3.378/04, 
3.966/04 e 3.967/04.

7 – A aprovação das Indicações realizadas ao 
Poder Executivo, apresentadas em anexo, nas quais 
se tem por objetivo ações de prevenção e combate à 
pirataria e à contrafação e a criação de condições de 
inclusão de vendedores ambulantes e demais traba-
lhadores cooptados pela pirataria e contrafação na 
economia formal, que serão atingidos no combate aos 
crimes em comento.

O Brasil vive um momento importante de cresci-
mento econômico, ainda que estejamos diante de uma 
crise econômica no cenário internacional, e precisa 
crescer com a preocupação da formalização de postos 
de trabalho. A Pirataria lança sobre a sociedade brasilei-
ra a sombra do desemprego, como ela mantém índices 
de precarização das relações de trabalho e trabalho 
informal, o que é danoso ao interesse público.

As nossas sugestões aqui serão no sentido de 
que estes trabalhadores, hoje na informalidade, sejam 
incluídos na formalidade. Quando nós combatemos 
à Pirataria queremos combater, destacadamente, os 
grandes produtores, que lucram vultosas somas, e 
queremos incluir no mercado formal como trabalha-
dores o camelo, o trabalhador informal, para que ele 
não seja um agente da ação desse que lucra, inclusive 
mantendo um exército informal. Então, é hora do Brasil 
crescer formalizando empregos.

Considerações Finais

Por fim, é importante repisar que o combate à 
pirataria e à contrafação não pode ficar restrito à mo-
dificação da legislação penal com o aumento das san-
ções aplicadas. São também necessárias medidas de 
cunho social e econômico, com vistas à incorporação 
na economia formal do contingente de ambulantes e 
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pequenos comerciantes das “feiras de importados” que 
comercializam produtos contrabandeados, falsos ou 
verdadeiros, ou falsificados internamente.

Além disso, vertentes educacionais e informativas 
relacionadas à conscientização da população sobre as 
consequências da compra de produtos piratas e con-
trafeitos, bem como a necessidade da conscientização 
e adoção do consumo consciente também merecem 
especial atenção.

Destaco que a Pirataria, do ponto de vista da cul-
tura, também é movida por uma sociedade de consumo 
sem limite. Isso que nos devemos incluir também como 
uma reflexão. Portanto, os agentes econômicos devem 
ter, em nossa opinião, uma preocupação de associar a 
sua marca a possibilidade de setores que estão sendo 
incluídos, de contingentes populacionais historicamente 
excluídos, possam acessar determinadas marcas que 
foram valorizadas e tiveram ascensão, justamente pelo 
desejo nos indivíduos de terem acesso a ela. Seria um 
combate inteligente da Pirataria

Ademais, o combate à pirataria e à contrafação 
necessariamente deve ter uma agenda harmonizada 
com os Direitos Humanos, principalmente no que tange 
o acesso à cultura. Dessa forma é necessário o apoio 
da Indústria e do Comércio para que adote modelos de 
negócios adaptados a realidade socioeconômica bra-
sileira. Outrossim, é necessário a participação efetiva 
desse segmento, seja através de ações autônomas, 
seja de ações em conjunto com o poder público.

No mais, a articulação das ações de combate 
e prevenção à pirataria pelos Municípios, Estados e 
União também se torna importante, de forma a evitar 
desperdício de recursos públicos decorrente de ações 
isoladas, desconexas ou repetitivas. Daí porque são 
feitas também algumas indicações ao Poder Executivo, 
relacionadas em anexo.

Sala da comissão,  de agosto de 2009. – Depu-
tada Maria do Rosário.

Parecer da Comissão

A Comissão Especial destinada a analisar pro-
posições legislativas que tenham por objetivo o Com-
bate à Pirataria, em reunião ordinária realizada no dia 
12 agosto, aprovou o Relatório da Deputada Maria do 
Rosário.

Participaram da votação os Deputados Antônio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Fária de Sá, Bilac Pinto, Edu-
ardo Valverde, Guilherme Campos, Júlio Semeghini, 
Jurandil Juarez, Marcelo Serafim, Maria do Rosário, 
Paulo Roberto Pereira, Pedro Chaves, Regis de Oli-
veira e Renato Molling.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2009. – De-
putado Pedro Chaves, Presidente – Deputada Maria 
do Rosário, Relatora.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 40/2009-Pres.

 
Brasília, 26 de agosto 2009

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

Assunto: Solicitação de providências.

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada no dia 12-8-2009, 

foi aprovado o Relatório da Comissão Especial desti-
nada a analisar proposições legislativas que tenham 
por objetivo o Combate à Pirataria.

Encaminho referida matéria, solicitando atenção 
de V. Exª ao item Recomendações (págs. 13 a 15), que 
sugerem providências pertinentes aos projetos cons-
tantes do mencionado Relatório.

Atenciosamente, – Deputado Pedro Chaves, 
Presidente

Publique-se. Arquive-se.

Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 13/09-Pres

 
Brasília, 25 de agosto de 2009

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

Assunto: Votação Relatório Final – Comissão Espe-
cial

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a Comissão 

Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise 
Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas 
ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão no Comércio aprovou o Re-
latório do Deputado Neudo Campos.

Assim, solicito a Vossa Excelência a publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados (DCD) da referida 
matéria, na forma regimental.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Rocha 
Loures, Presidente.
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Além da questão da inadimpléncia, há outros com-
ponentes que integram a margem bruta, como os tributos 
diretos e indiretos, os custos administrativos, o custo do 
compulsório e o lucro das instituições financeiras.

No que tange especificamente à questão tribu-
tária, é oportuno destacar a incidência do IOF sobre 
as operações de crédito. Trata-se de um tributo emi-
nentemente regulatório, mas que, a partir de janeiro 
de 2008, tem sido utilizado com intuito arrecadatório, 
compensando parte da perda de receitas tributárias 
com a extinção da CPMF. Assim, enquanto a arreca-
dação do IOF foi de R$ 6,8 bilhões em 2006 e de R$ 
7,8 bilhões em 2007, no ano de 2008 a arrecadação 
do tributo atingiu nada menos que R$ 20,3 bilhões. 
Desse montante, R$ 14,9 bilhões foram arrecadados 
em operações de crédito.

Ademais, a tributação do IOF não compreende 
apenas uma parcela variável, que depende do pra-
zo da operação, mas também uma parcela fixa, de 
0,38%, cuja incidência independe do prazo. Desta 
forma, as operações de curto prazo são sobremaneira 
penalizadas, uma vez que a parcela fixa é apropria-
da em um menor número de dias. Estimamos que 
a parcela do IOF exigida em virtude dessa parce-
la fixa corresponde, grosso modo, a cerca de 100 
dias de tributação da parte variável desse imposto. 
Assim, percebe-se o grau em que o tributo penali-
za as operações de curto prazo, como as relativas 
a descontos de duplicatas, cujo prazo médio é de 
cerca de 45 dias.

5. SUGESTÕES

Foram selecionados temas específicos que apre-
sentam relevância no que tange à atenuação dos efei-
tos da crise sobre o comércio interno e externo e à 
consecução de ganhos de eficiência para a economia 
brasileira, e sobre esses temas são apresentadas vinte 
e uma sugestões a seguir relacionadas.

Essas sugestões envolvem (i) a apresentação de 
indicações ao Poder Executivo e de projetos de lei e 
projetos de lei complementar; (ii) a recomendação à 
Presidência desta Casa de que proposições específi-
cas em tramitação na Câmara dos Deputados sejam 
apreciados; e (iii) nossa manifestação de apoio a pro-
posições que tramitam no Senado Federal. Contudo, 
é importante destacar que, nessas proposições em 
tramitação na Câmara ou no Senado, a possibilidade 
de eventuais aprimoramentos não deve ser, a princí-
pio, descartada.

Sugestão n°1: 

Encaminhamento de projeto de lei 
complementar que disponha sobre a am-
pliação das ações do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social – 
BNDES voltadas ao financiamento às ex-
portações de bens e serviços brasileiros, 
estabelecendo as condições para que re-
alize operações de seguro de crédito à ex-
portação e contratações de resseguro e 
co-seguro em virtude dessa atividade.

É crucial que o País efetivamente amplie sua 
participação no cenário internacional em decorrência 
de oportunidades que possam surgir a partir da atu-
al crise econômico-financeira. Em sintonia com esse 
objetivo, é importante que sejam estipuladas as bases 
que permitam o aprimoramento do apoio às operações 
brasileiras de comércio exterior.

Atualmente, quase todos os países industriali-
zados contam com agências de crédito à exportação. 
Os Estados Unidos, por exemplo, contam com o “Ex-
Im Bank”, que concentra as operações de apoio ao 
comércio exterior para empresas dos mais diversos 
portes, incluindo operações de seguro de crédito às 
exportações. De fato, a forma de apoio das agências de 
crédito à exportação vem apresentando mudanças ao 
longo do tempo e, atualmente, um de seus principais 
papéis é a oferta de seguros e garantias.

Deve-se destacar que o seguro de crédito às 
exportações é mecanismo essencial para garantia 
de riscos que dificultem as vendas no comércio inter-
nacional. O objetivo desse mecanismo é segurar as 
exportações de bens e serviços contra os riscos co-
merciais, políticos e extraordinários que possam afetar 
as transações econômicas e financeiras vinculadas a 
operações de crédito à exportação.

No Brasil, os riscos comerciais das operações 
de financiamento às exportações com prazo inferior a 
dois anos são garantidas, geralmente, por segurado-
ras de mercado. Já as operações que envolvem riscos 
comerciais em financiamentos com prazo superior a 
dois anos ou riscos politicos e extraordinários são se-
guradas com recursos da União alocados no Fundo 
de Garantia à Exportação – FGE.

Todavia, diversamente do Ex-Im Bank, a realiza-
ção de seguro de crédito à exportação com garantia 
de recursos públicos do FGE é realizada por meio de 
uma empresa contratada por processo licitatório para 
prestar à União serviço de análise de risco das ope-
rações de médio e longo prazos para a concessão 
da apólice.
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Atualmente, essa empresa é a Seguradora Brasi-
leira de Créditos à Exportação – SBCE, que apresenta 
capital eminentemente estrangeiro. O sócio estrangei-
ro, a Coface – Compagnie Française d’Assurance 
pour Le Commerce Extérieur, detém 75,85% do 
capital, e os demais sócios são o Banco do Brasil e 
o BNDES.

Desta forma, o seguro de crédito à exportação 
garantido pelos recursos da União no FGE é atual-
mente efetuado, preponderantemente, por meio da 
expertise da empresa Coface, pertencente ao grupo 
Natixis, de origem francesa, que atua mundialmente 
no mercado de seguro de crédito interno e à expor-
tação, seguro de garantias, cobrança, informação e 
fomento mercantil.

Contudo, entendemos que há relevante impor-
tância estratégica em que a expertise das operações 
de seguro de crédito à exportação seja detida pelo 
Estado brasileiro. Assim, nossa proposta é no senti-
do de apresentar um projeto de lei complementar que 
autorize o BNDES a criar subsidiária que possa, com 
recursos próprios, atuar nas atividades de seguro de 
crédito ao comércio exterior. Essa subsidiária, inclusive, 
pode concentrar diversos instrumentos disponíveis de 
apoio ao exportador brasileiro de bens e serviços.

Há que se destacar que, nos Estados Unidos, 
o Ex-Im Bank analisa as operações que realiza e 
assume, mediante contragarantias, o risco das ope-
rações. Em oposição, nas operações de seguro de 
crédito à exportação o BNDES não assume riscos, 
não respondendo assim com recursos de seu patri-
mônio líquido.

Em suma, buscamos criar as condições para que 
o BNDES, por meio de subsidiárias, passe a exercer 
o papel de um Ex-Im Bank, realizando amplas ope-
rações de apoio às exportações de bens e serviços, 
assumindo parte dos riscos envolvidos, repassando 
outros, tendo assim a necessidade de passar por uma 
transformação que envolverá um processo de apren-
dizagem significativo, especialmente no que concerne 
às operações de seguro de crédito às exportações. 
Não será um processo isento de custos e riscos, sen-
do necessária a formação e capacitação de recursos 
humanos para que essa atividade seja eficientemente 
desenvolvida.

Trata-se de tema que, embora complexo, não 
deve ser postergado. Esta sugestão busca, sobretu-
do, representar um ponto de partida que aglutine as 
discussões sobre o assunto de forma a, inclusive, de-

bater alternativas para que as decisões propiciem a 
maior eficiência possível para o fomento ao comércio 
exterior brasileiro e para o Estado. Deve-se aprofun-
dar o debate acerca da necessidade de criação de 
uma agência de crédito à exportação em uma visão 
de longo prazo, e do papel do BNDES nesse pro-
cesso, inclusive no que tange à assunção de riscos 
e da adequação de sua estrutura para a realização 
dessa tarefa.

Sugestão n° 2

Encaminhamento de projeto de lei 
complementar que disponha sobre a re-
gulação dos serviços de pagamentos, que 
incluem as atividades relacionadas à emis-
são e credenciamento de cartões de crédito 
e débito e dos demais instrumentos de pa-
gamento, e o compartilhamento dainfraes-infraes-
trutura de coleta e processamento de infor-
mações na execução desses serviços.

Um dos aspectos mais relevantes para o comércio 
doméstico refere-se aos meios de pagamento utilizados 
pelos consumidores, que devem proporcionar segurança, 
eficiência, custos reduzidos e preços competitivos.

Nesse contexto, a expansão significativa da uti-
lização de cartões de débito e de crédito e o volume 
de cartões ativos no País demonstram que a atividade 
deve ser objeto de atenta regulação e fiscalização por 
parte do Estado. Com efeito, ao final de 2007 o número 
de cartões de crédito ativos no Brasil totalizava 66,6 
milhões, e os cartões de débito ativas, 52,3 milhões. 
Segundo dados da Associação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), o vo-
lume transacionado atingiu, nas modalidades crédito 
e débito, R$ 256 bilhões em 2007, e R$ 323 bilhões 
em 2008.

Face à relevância do tema, o Banco Central do 
Brasil, a Secretaria de Direito Económico (SDE), do Mi-
nistério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento 
Económico (Seae), do Ministério da Fazenda, realiza-
ram um relatório conjunto, divulgado em 31 de março de 
2009, sobre a indústria de cartões de pagamento¹.

O relatório destaca que o mercado de cartões, 
em virtude de seus ganhos de escala, sua estrutura 
e externalidade de rede é caracterizado por “alta con-
centração, levantando hipóteses de eventuais práticas 
anticoncorrenciais. As principais questões dizem res-
peito à manifestação abusiva de poder de mercado, 
existência de barreiras à entrada, prática de cartel e 
estruturas verticalizadas”.

1 Em junho de 2009, o estudo encontrava-se disponível na intemet, n 
ndereço: http://www.bcb.gov.br/htms/spb/Relatorio-Cartoes.pdf
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Nesse contexto, entendemos que o meio mais 
eficiente de reduzir custos é por meio do meio do au-
mento da concorrência. Deve-se criar um ambiente 
regulatório que permita que a competição efetivamen-
te ocorra, eliminando exclusividades contratuais, ver-
ticalizações excessivas, duplicação de infraestrutura 
e barreiras à entrada de novos competidores, dentre 
outros aspectos.

Consideramos importante, por exemplo, propiciar 
aos estabelecimentos vendedores de produtos e ser-
viços melhores condições para, quando necessário, 
negociar a antecipação dos recebimentos referentes 
às vendas realizadas com cartões de crédito. Apenas 
para mencionar um exemplo, nas transações com car-
tão de crédito o prazo entre a data da compra e a data 
do crédito ao lojista é, no Brasil, de cerca de trinta dias, 
ao passo que, no exterior, chega a apenas dois dias. 
Entendemos que a antecipação desses recebimentos 
pode ser particularmente importante sobretudo em um 
momento de crise, em que há restrições de liquidez 
inclusive para os estabelecimentos comerciais.

Por esse motivo, deve-se estabelecer as condi-
ções para que ocorra uma efetiva concorrência na re-
alização dessas operações, de forma que propomos 
estipular não apenas que os estabelecimentos comer-
ciais possam operar com qualquer instituição financei-
ra para o recebimento dos pagamentos dos cartões, 
inclusive alterando-a a qualquer tempo, mas que tam-
bém possam realizar, com quaisquer outras instituições 
financeiras, ou mesmo com empresas de factoring, as 
operações de antecipação desses recebíveis.

Ademais, há que se destacar que esses recebíveis 
são garantidos contra inadimplências dos compradores. 
Desta forma, no que se refere exclusivamente à sua 
antecipação, a operação pode ser praticamente con-
siderada como livre de risco de crédito – uma vez que 
o pagamento será efetuado por uma instituição finan-
ceira ainda que o comprador se torne inadimplente –, 
de maneira que a taxa de desconto deve se aproximar 
da taxa básica de juros acrescida, essencialmente, dos 
custos administrativos, tributários e de urna moderada 
margem de lucro.

Por esse motivo, é importante que o Conselho 
Monetário Nacional possa estipular taxas máximas de 
desconto para essa antecipação, de forma a que sejam 
coibidos abusos. Esta é, ademais, a lógica utilizada 
na limitação das taxas praticadas nas operações de 
empréstimo consignado para aposentados e pensio-
nistas do INSS, que também apresentam baixo risco. 
Atualmente, os juros máximos estipulados para esses 
empréstimos consignados são de 2,5% ao mês, mas 

são praticadas no mercado taxas que chegam a 0,85% 
nas operações de prazo igual a um mês.

No que se refere à prestação de serviços de 
rede no ãmbito da indústria de cartões de paga-
mento, observa-se a possibilidade de interoperabi-rva-se a possibilidade de interoperabi-a-se a possibilidade de interoperabi-
lidade, que significa a troca de informações entre 
o prestador de serviço de rede e os processado-
res dos demais participantes (emissores, creden-
ciadores e bandeiras). A interoperabilidade a ser 
explorada implica na existência de padrões que 
permitam qualquer terminal ler qualquer cartão de 
pagamento, e na existência de redes que permitam 
qualquer estabelecimento interagir com qualquer 
credenciador, e qualquer credenciador interagir 
com qualquer emissor. Contudo, não se observa, 
na indústria de cartões, uma coordenação que leve 
à interoperabilidade entre os prestadores de servi-
ços de rede e a subsequente redução dos custos 
operacionais.

É possível, portanto, promover melhor efici-
ência econômica com maior bem-estar social por 
meio do aumento da competição e da eficiência no 
provimento de serviço de rede e na execução das 
diversas outras atividades da indústria de cartões 
de pagamento.

Adicionalmente, consideramos ser importante 
que os estabelecimentos vendedores, caso queiram, 
possam diferenciar os preços em função do meio de 
pagamento utilizado, desde que essa diferenciação 
seja limitada aos custos associados à sua utilização. 
Consideramos que, por meio dessa permissão, possa 
ser evitada a elevação dos custos associados à utili-
zação de cartões de crédito.

De acordo com o relatório divulgado pelo Ban-
co Central do Brasil, uma pesquisa realizada com 
estabelecimentos comerciais indica que dificilmente 
aqueles que hoje não oferecem desconto em fun-
ção do instrumento de pagamento, cerca de 65% 
dos entrevistados, irão fazê-lo caso seja legalmen-
te e contratualmente permitido. Trata-se, assim, 
de uma faculdade à qual se espera que não seja 
utilizada, mas cuja mera possibilidade de adoção 
representa um mecanismo que poderá coibir au-
mento de custos.

Por esses motivos, consideramos ser crucial que 
a questão da regulação do setor seja enfrentada, de 
forma a propiciar uma maior concorrência nas diversas 
atividades intrínsecas a esse mercado, beneficiando 
os estabelecimentos comerciais, os consumidores e, 
por consequência, a economia brasileira. Assim, pro-
pomos a apresentação de projeto de lei complementar 
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que atribua papel primordial ao Conselho Monetário 
Nacional e ao Banco Central do Brasil na condução 
nesse processo.

Sugestão n° 3

Encaminhamento de projeto de lei que 
amplia, sobretudo para as empresas ex-
portadoras, a compensação de créditos 
tributários federais com os tributos fede-
rais a pagar.

Muito embora já exista mecanismo que pos-
sibilite essa compensação, nem todos os tributos 
federais a pagar podem ser utilizados nessa ope-
ração. Nesse contexto, as empresas exportadoras, 
em virtude da isenção sobre as operações de ex-
portação, muitas vezes dispõem de uma quantida-
de de tributos compensáveis a pagar inferiores aos 
créditos tributários que detêm - como os referentes 
a PIS e Cofins, que são continuamente acumulados 
em virtude das compras de máquinas, equipamentos 
e outros insumos.

O problema existe principalmente porque os 
tributos incidentes sobre a folha de pagamentos, 
que usualmente são expressivos mesmo para as 
empresas exportadoras, não podem ser utilizados 
na compensação de créditos tributários. Assim, há 
uma situação anômala, em que os exportadores 
acumulam créditos que deveriam ter sido com-
pensados e não foram, ao mesmo tempo em que 
continuam recolhendo tributos ao Fisco como se 
esses créditos fossem inexistentes. Assim, essa 
compensação deve ser permitida.

Em tese, haveria a possibilidade, ao menos 
teórica, de os exportadores obterem da Receita 
Federal uma ordem de pagamento em virtude dos 
créditos não compensados. Contudo, na prática, a 
excessiva burocracia e a lentidão nesse processo 
praticamente inviabilizam essa sistemática, que é 
desnecessária uma vez que, em paralelo, os ex-
portadores vem efetuando os pagamentos de suas 
contribuições sobre a folha.

É importante destacar que não haverá qualquer 
ônus para os regimes de previdência, uma vez que se 
pode estipular que os valores referentes à compensação 
serão internamente repassados pela Receita Federal 
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social em 
no máximo dois dias úteis.

Poder-se-ia imaginar que a medida acarreta-
ria perda de arrecadação à Receita Federal, mas 
esse argumento é falacioso. Afinal, se o Fisco se 

apropria de tributos que deveriam ter sido restitu-
ídos aos exportadores e não o foram por motivos 
operacionais ou burocráticos, trata-se de uma ar-
recadação espúria, e o não-recebimento desses 
valores, evidentemente, não deve ser classificado 
como perda de arrecadação.

Apesar desse aspecto, temos a preocupação 
dos impactos financeiros que poderão ser advindos da 
restituição do estoque acumulado ao longo dos anos 
dos montantes que foram indevidamente retidos pelo 
Fisco e que pertencem aos exportadores. Assim, nossa 
proposta é que a restituição desse estoque ocorra de 
forma escalonada ao longo de quatro anos. A exceção 
será para os débitos em atraso, os quais, por não terem 
sido ainda recebidos pelo Fisco, poderão ser imedia-
tamente compensados com créditos antigos.

Trata-se, desta forma, de uma proposta respon-
sável, que contribuirá significativamente para corrigir 
essa importante falha de nosso sistema tributário, que 
prejudica sobremaneira os exportadores brasileiros, 
que foram, inclusive, duramente afetados pela crise 
econômica mundial.

Sugestão nº 4

Encaminhamento de projeto de lei 
complementar que altera, para as empresas 
exportadoras, as regras do Supersimples.

Consideramos que o incentivo às exporta-
ções das micros e pequenas empresas é medida 
de fundamental importância para o País, sobretudo 
no atual ambiente em que se espera o progressivo 
acirramento do comércio internacional.

Pela regra vigente do Supersimples, criado pela 
Lei Complementar nº 123, de 2006, o enquadramento 
como micro ou pequena empresa depende da receita 
bruta obtida, que também é utilizada para a determi-
nação da alíquota que será aplicada para o cálculo do 
recolhimento tributário, de forma que, quanto maior a 
receita, maior a alíquota.

Nossa proposta é no sentido da ampliação dos limi-
tes de enquadramento para as micro e pequenas empre-
sas que realizem operações de comércio internacional. 
Assim, consideramos que as receitas auferidas nas ex-
portações devem possibilitar a ampliação, em até 20%, 
dos limites de enquadramento para o Supersimples.

Adicionalmente, propomos que, uma vez que 
sejam atendidas as condições para enquadramento 
no Supersimples, as receitas utilizadas para deter-
minação da alíquota sejam segregadas em receitas 
domésticas e receitas de exportação. Desta forma, 
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uma pequena empresa pode até possuir um porte 
razoável nas suas operações domésticas, mas se ela 
nada exportar, suas primeiras vendas ao exterior – e 
apenas elas – poderiam ser tributadas nas alíquotas 
aplicáveis às microempresas. Busca-se, assim, esti-
mular significativamente as exportações das micro e 
pequenas empresas.

Entendemos que essas medidas são extrema-
mente oportunas, que visam contribuir para que as 
micro e pequenas empresas participem cada vez mais 
do acirrado ambiente do comércio internacional.

Sugestão n° 5

Encaminhamento de projeto de lei 
complementar que amplia, de forma geral, 
os limites de enquadramento para o Su-
persimples.

É sempre oportuno destacar que as pequenas 
e médias empresas apresentam papel efetivamente 
crucial para o desenvolvimento socioeconômico do 
País. Nesse sentido, foi criada a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, que é a Lei do Simples, que abran-
gia, contudo, apenas os tributos federais.

Em 2005, os limites do Simples tiveram os seus 
valores duplicados por meio da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005. Para o enquadramento como 
microempresa, os limites foram alterados de 120 mil 
para 240 mil reais e, para as pequenas empresas, a 
alteração foi de 1,2 milhão para 2,4 milhões de reais.

Em dezembro de 2006, foi sancionada a Lei 
Complementar nº 123, que criou o Supersimples. Os 
limites de faturamento para enquadrar uma empresa 
como micro ou pequena empresa foram os mesmos 
utilizados pelo Simples, após a duplicação de novem-
bro de 2005. Muito embora não tenha novamente ex-
pandido os limites de referência, há que se considerar 
que o Supersimples expandiu benefícios, uma vez que 
passa-se a contemplar não apenas tributos federais, 
mas também estaduais e municipais.

Por outro lado, os valores das tabelas do Super-
simples, estipulados em dezembro de 2006, não foram 
ainda atualizados. A esse respeito, é crucial destacar 
que a inflação brasileira, apesar de estar sob controle, 
não pode ser desprezada, sobretudo quando se trata 
de intervalos de tempo que abrangem diversos anos.

Com efeito, utilizando os dados da inflação pas-
sada e as expectativas divulgadas pelo Banco Central 
do Brasil, espera-se que a inflação acumulada entre 
dezembro de 2006 até dezembro de 2009 seja da 
ordem de 15% medida pelo IPCA, e de 20% medida 
pelo IGPM. Se considerarmos a variação até o final 
de 2010, esses índices são de 20% para o IPCA e de 

25% para o IGPM. Assim, levando-se em consideração 
os intervalos de tempo para a tramitação da presente 
proposta e para a entrada em vigor das disposições, 
consideramos ser necessário proceder a atualização 
das tabelas do Supersimples em 25%.

Deve-se destacar que essa é uma proposta res-
ponsável, que tão somente recompõe os valores de 
referência aplicáveis às micro e pequenas empresas, 
sem reintroduzir a indexação à economia.

A esse respeito, consideramos inclusive que um 
dos desafios a serem enfrentados pelo Brasil refere-se 
à redução das indexações ainda existentes em nossa 
economia. Os preços administrados sofrem reajustes 
automáticos em função da inflação observada no pas-
sado, e muitos contratos privados ainda utilizam essa 
metodologia, representando uma barreira contra o retor-
no da inflação às metas estipuladas após a ocorrência 
de choques na economia que afetem os preços.

Evidentemente, não se defende que os desvios 
no comportamento da inflação sejam suportados in-
devidamente pelos agentes econômicos. Ao contrário, 
o que se incentiva é que os preços dependam cada 
vez mais das expectativas futuras quanto à inflação, e 
não dos índices passados. Normalmente, os desvios 
do comportamento da inflação em relação às expec-
tativas de mercado prevalecentes em um determinado 
instante podem ocorrer tanto para maior como para 
menor, ou seja, a inflação real pode ser tanto superior 
ou inferior do que o anteriormente projetado, e essas 
diferenças tendem, grosso modo, a se compensar ao 
longo dos anos, corrigindo os erros de estimativa efe-
tuados pelos agentes.

Assim, consideramos que a evolução dos preços 
deve depender cada vez mais das expectativas de infla-
ção – que, por sua vez, são influenciadas pelas metas 
de inflação estipuladas – e cada vez menos por índices 
passados de inflação. Por esse motivo, não conside-
ramos adequado estipular gatilhos automáticos para 
reajuste do Supersimples. Alternativamente, pode-se 
optar, em um projeto de lei, por utilizar as expectativas 
futuras para reajustar limites de enquadramento. Essa 
é a opção que aqui propomos.

Sugestão nº 6 

Encaminhamento de projeto de lei que 
trate de prazos de resposta para a adminis-
tração pública direta e indireta.

Consideramos que a agilidade e eficiência da 
administração pública é componente importante para 
o estímulo às ações privadas. Nesse sentido, é inde-
sejável que o empreendedor não receba qualquer si-
nalização do Poder Público quanto aos prazos que a 
administração efetivamente necessitará para resposta 
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às suas solicitações, como nos casos relativos a pedi-
dos de autorização e licença, inclusive ambiental, bem 
como de vistorias e emissão de certidões, declarações 
e instrumentos afins.

Desta forma, estipulamos essencialmente que é 
direito do solicitante conhecer os prazos que a adminis-
tração pública federal direta ou indireta necessitará para 
atendé-lo, ainda que se trate de prazo meramente decla-
rado pela administração naquela situação especifica, caso 
não exista prazo legal ou regulamentar já estabelecido.

Entendemos que essa mera declaração poderá 
contribuir para evitar abusos no atendimento ao cidadão 
e às empresas. Caso o prazo declarado seja excessivo, 
haverá, ao menos, uma possibilidade de o interessado 
tornar pública essa situação. Adicionalmente, o prazo 
inicialmente declarado poderá servir de importante 
subsídio para o juiz da causa, inclusive de perdas e 
danos, eventualmente ajuizada contra a administração 
pública federal direta ou indireta.

Trata-se, assim, de uma proposição elaborada em 
consonância ao princípio constitucional da eficiência 
da administração pública, que objetiva principalmente 
coibir eventuais abusos praticados contra cidadãos e 
agentes econômicos.

Sugestão nº 7 

Encaminhamento de indicação ao Po-
der Executivo para que seja efetuada a re-
dução do IOF, que incide inclusive sobre 
operações de crédito.

No que tange ao IOF, é importante destacar que 
o tributo apresenta características regulatórias, como é 
o caso, por exemplo, do imposto de importação. Assim, 
a sua finalidade precipua não é a arrecadação, mas a 
ordenação das atividades econômicas.

Com efeito, a doutrina considera como regulató-
rios os tributos elencados no art. 153, § 1º, da Cons-
tituição Federal – sendo um deles o IOF – aos quais 
não são aplicados os princípios da legalidade e da 
anterioridade tributária.

Contudo, a partir de janeiro de 2008, o IOF tem 
sido utilizado com fins arrecadatórios, compensan-
do parte da perda de receitas ocorrida com a extin-
ção da CPMF. A sua arrecadação, que havia sido de 
R$6,8 bilhões em 2006 e de R$7,8 bilhões em 2007, 
foi substancialmente expandida para nada menos 
que R$20,3 bilhões em 2008, sendo que, desse to-
tal, R$14,8 bilhões foram referentes a tributações 
sobre operações de crédito. Observa-se, assim, um 
aumento de nada menos que 160% na arrecadação 
do tributo, que passa a apresentar características de 
imposto arrecadatório.

Há que ser considerado que a tributação de IOF 
sobre o crédito acarreta ineficiências na economia. 
Apenas para citar um exemplo, a expansão de uma 
atividade comercial ou industrial depende, em regra, 
do acesso ao crédito que, ao ser tributado, apresenta 
como consequência o efeito de dificultar a expansão 
das atividades econômicas.

Ademais, a tributação do IOF não compreende 
apenas uma parcela variável, que depende do prazo 
da operação, mas também uma parcela fixa, de 0,38%, 
cuja incidência independe do prazo. Desta forma, as 
operações de curto prazo são sobremaneira penaliza-
das, uma vez que, nesse caso, a parcela fixa é apro-
priada em um menor número de dias.

A esse respeito, estimamos que a parcela do IOF 
existente em virtude dessa parcela fixa corresponde, 
grosso modo, a cerca de 100 dias de tributação da parte 
variável do tributo. Assim, percebe-se o grau em que o 
tributo penaliza as operações de curto prazo, como as 
relativas a descontos de duplicatas, cujo prazo médio 
é de cerca de 45 dias.

Nesse sentido, estamos propondo o encami-
nhamento de Indicação ao Poder Executivo, por 
intermédio do Ministério da Fazenda, para a redu-
ção das alíquotas do IOF nas operações de crédito, 
câmbio e seguros. Propomos a redução a zero das 
alíquotas incidentes sobre as operações de crédito 
e, para as operações de câmbio e seguros, a elimi-
nação da parcela de 0,38% criada a partir da extin-
ção da CPMF.

Sugestão nº 8

Encaminhamento de indicação ao Po-
der Executivo para que seja efetuada a re-
dução dos depósitos compulsórios.

De acordo com os dados divulgados pelo Banco 
Central do Brasil, em dezembro de 2007 os depósitos 
compulsórios totalizavam R$209 bilhões, patamar que 
se manteve estável até abril de 2008, quando o mon-
tante era de R$214 bilhões.

A partir desse momento, a elevação dos compul-
sórios foi substancial, chegando a nada menos que 
R$272 bilhões em setembro, possivelmente em função 
do aquecimento da economia brasileira observado em 
grande parte do ano passado.

A seguir, em outubro de 2008 o Banco Central 
divulgou a redução das alíquotas de recolhimento mas, 
em termos de volume recolhido, seu efeito foi o de ape-
nas compensar a substancial elevação anteriormente 
ocorrida, de maneira que os montantes depositados 
apenas retrocederam, grosso modo, aos patamares 
que haviam sido observados no ano de 2007. Desta 
forma, consideramos que não houve efetivamente uma 
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redução do volume recolhido de depósitos compulsó-
rios em 2008.

Por outro lado, entendemos que a liberação 
de depósitos compulsórios é uma medida necessá-
ria. Ainda que essa liberação não seja convertida 
imediatamente em operações de crédito, é impor-
tante que a liquidez esteja disponível ao sistema 
financeiro, pois desta forma abre-se espaço para 
a paulatina expansão das carteiras de crédito das 
instituições financeiras.

Sugestão nº 9

Encaminhamento de indicação ao Po-
der Executivo para que seja incluído o tema 
“educação financeira” nos ensinos funda-
mental e médio.

Consideramos que é de grande importância, para 
o desenvolvimento sustentável do comércio interno, 
que o cidadão tenha acesso à educação financeira, 
ainda que em seus aspectos mais básicos.

Em virtude da disseminação do uso de cartões 
de crédito e de débito, o cidadão deve receber infor-
mações acerca do fato essencial de que não basta que 
as prestações das compras efetuadas sejam compatí-
veis com seu orçamento: é fundamental conhecer as 
taxas de juros cobradas nessas operações. É aspec-
to central que o consumidor tenha um conhecimento 
básico acerca do custo financeiro das operações que 
pratica, de forma que a expansão do comércio ocorra 
de forma sustentável.

Desta forma, a indicação ao Poder Executivo é, 
em linhas gerais, que as diretrizes curriculares nacio-
nais para a educação básica, fundamental ou média, 
disponham que os conteúdos da matemática abor-
dem, ainda que em forma de exemplificação, questões 
simples que envolvam as taxas de juros usualmente 
praticadas no comércio, e que a educação financeira 
seja inserida como um tema transversal, que possa 
ser abordado em diversas disciplinas, preparando as-
sim o aluno para as situações usualmente vivenciadas 
em operações cotidianas nas compras a prazo e na 
utilização de cartões de crédito e cheque especial, 
entre outros aspectos.

Sugestão nº 10

Encaminhamento de indicação ao Po-
der Executivo para que sejam priorizadas as 
ações para a implementação e efetivo fun-
cionamento das Zonas de Processamento 
de Exportação - ZPE.

Consideramos que as ZPEs representam um 
instrumento de crucial importância para a redução 

das desigualdades regionais, crescimento do índice 
de Desenvolvimento Humano de localidades diversas, 
geração de emprego, ampliação do valor agregado dos 
produtos exportados e expansão das trocas comerciais 
com o exterior, dentre outros aspectos.

Nesse sentido, julgamos que medidas importan-
tes foram recentemente adotadas pela Presidência da 
República e pela Receita Federal do Brasil, podendo 
ser destacadas a Portaria nº 1.022, de 30 de março 
de 2009, que estabelece requisitos e procedimentos 
para o alfandegamento de locais e recintos e dá ou-
tras providências; o Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 
2009, que regulamenta a Lei nº 11.508, de 20 de ju-
lho de 2007, que por sua vez dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das ZPEs; e a Ins-
trução Normativa nº 952, de 2 de julho de 2009, que 
dispõe sobre a fiscalização, o despacho e o controle 
aduaneiros de bens em ZPEs.

Entretanto, entendemos ser importante que o 
Ministério da Fazenda não apenas acompanhe o pro-
cesso de implantação e efetivo funcionamento das 
ZPEs a partir das regras estabelecidas pelas referidas 
normas infralegais, mas também busque identificar a 
necessidade de eventuais aprimoramentos e ajustes 
nesses diplomas normativos, especialmente em as-
pectos logísticos, importantes para as operações das 
empresas nelas instaladas.

Desta forma, a indicação ao Poder Executivo 
é, em linhas gerais, que, na medida do possível, 
sejam simplificados procedimentos que venham se 
mostrar excessivamente onerosos, especialmente 
levando em consideração o fato de que não há, 
ainda, qualquer ZPE em efetivo funcionamento no 
Brasil, o que torna ainda mais complexa a tarefa 
de normatizar esse crucial instrumento de desen-
volvimento para nossa economia.

Sugestão nº 11: 

Apreciação do Projeto de Lei nº 227, 
de 2007, e apoio ao Projeto de Lei d.o Se-
nado nº 327, de 2006.

O Projeto de Lei nº 227, de 2007 de autoria do 
Deputado Milton Monti dispõe sobre a movimenta-
ção e armazenagem de mercadorias importadas ou 
despachadas para exportação, o alfandegamento de 
locais e recintos, a licença para explorar serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias em 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera a legis-
lação aduaneira e dá outras providências. É oportuno 
destacar que o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 
2006, de autoria do Senador João Alberto Souza, tam-
bém dispõe sobre o mesmo tema.
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Atualmente, um dos mais relevantes temas 
para a economia nacional refere-se à remoção dos 
obstáculos à expansão do comércio exterior brasi-
leiro, que apresenta importância estratégica para o 
País. Dentre esses obstáculos, pode-se destacar a 
dificuldade de criação de novas áreas alfandegadas, 
o que, inclusive, já ameaçaria o funcionamento dos 
principais portos nacionais.

A proposição tem por objetivos principais a rees-
truturação do modelo jurídico de organização dos re-
cintos aduaneiros de zona secundária, hoje chamados 
Portos Secos, e da forma de custeio da fiscalização 
aduaneira executada pela Receita Federal do Brasil.

Atualmente, os Portos Secos estão subordinados 
ao regime de permissão e concessão de serviços pú-
blicos, sem que seus serviços estejam arrolados no 
art. 21, XII da Constituição Federal. Argumenta-se que 
esse modelo jurídico dificulta a ampliação da oferta 
dos serviços de movimentação e armazenagem de 
mercadorias, sendo que nos pontos de fronteira com 
menor movimento de cargas não haveria êxito sequer 
em atrair interessados para as licitações.

Assim, a proposição basicamente busca aban-
donar o modelo baseado em concessão e permissão 
de serviço público, propondo um modelo de livre con-
corrência entre os recintos alfandegados de zona se-
cundária. Ao mesmo tempo, a Administração Pública 
estaria autorizada a organizar os serviços nas fronteiras 
terrestres sob outras formas, inclusive para viabilizar 
seu funcionamento nas localidades onde o movimento 
aduaneiro não é atrativo para a exploração privada.

Desta forma, trata-se de tema complexo, mas de 
grande relevância para o comércio externo brasileiro.

Sugestão nº 12:

Apreciação do Projeto de Lei nº 5.072, 
de 2009.

O Projeto de Lei nº 5.072, de 2009, de autoria do 
Senador Francisco Dornelles, autoriza o Poder Execu-
tivo a instituir o Conselho de Defesa Comercial, órgão 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, com poderes judicantes para apli-
car direitos antidumping, medidas compensatórias, 
provisórias ou definitivas, e salvaguardas.

Um trecho redigido por um dos relatores da maté-
ria no Senado Federal, o senador Aloizio Mercadante, 
ilustra a oportunidade e relevância da proposição: (...) 
há regras processuais que podem dificultar ou retardar 
bastante a aplicação de algumas medidas destinadas à 
defesa comercial. É necessário que o país afetado pela 
concorrência inicie e desenvolva complexa investigação 
que comprove o dano causado à produção nacional, a 
fim de que se possa impor uma medida definitiva que 

compense o prejuízo causado. Assim, dependendo do 
tempo que consuma a investigação, a medida definitiva 
pode vir demasiado tarde, quando o prejuízo do setor 
produtivo tomou-se irreversível.

Por tal razão, o “Acordo sobre Subsídios e Me-
didas Compensatórias”, em seu artigo 17, o “Acordo 
sobre Salvaguardas”, no seu artigo 6º, e o “Acordo 
Antidumping”, em seu artigo 7º, prevêem a possibi-
lidade da aplicação de medidas provisórias para pro-
teger setores produtivos que estão sendo submetidos 
a danos severos causados por práticas desleais de 
comércio. Nesses casos, as medidas de proteção e 
compensação podem ser impostas apenas 60 dias 
depois de iniciada a investigação, sem a necessidade 
de comprovação definitiva do dano. Há, contudo, um 
elemento de risco na aplicação de medidas provisó-
rias, pois, se o pais que as impuser [não] demonstrar 
o dano e a prática desleal correspondente ao final da 
investigação, poderá ter de compensar o país afetado 
pela medida de proteção.

Pois bem, no caso do Brasil, as medidas de defesa 
comercial têm sido aplicadas com notável parcimónia, 
especialmente no que tange aos direitos provisórios. 
Com efeito, dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio demonstram que, entre 1988 
(quando se aplicavam as regras do GATT) e 2006, fo-
ram iniciadas 267 investigações contra práticas des-
leais, das quais 10 resultaram em compromisso de 
preço, 106 em nenhuma aplicação de medida, 130 
em aplicação de medida definitiva e apenas 41 em 
medidas provisórias. Saliente-se que, no período com-
preendido entre 2000 e 2006, nenhuma medida pro-
visória foi aplicada. Deve-se observar, ademais, que 
as investigações contra práticas comerciais desleais 
demoram, no país, entre um e dois anos para chegar 
a conclusões definitivas.

Assim sendo, parece-nos que tem toda a razão o 
Senador Francisco Domelles, autor do projeto, quando 
afirma que o sistema de defesa comercial brasileiro 
atua com lentidão e é hesitante na aplicação de di-
reitos provisórios, demandando reformulação na sua 
maneira de atuar.

Desta forma, consideramos tratar-se de tema 
relevante para o País que merece ser debatido, espe-
cialmente nesse momento de crise em que há risco 
de recrudescimento do protecionismo nas relações 
comerciais internacionais.

Sugestão nº 13:

Apreciação da Mensagem nº 155, de 
2009.

A Mensagem nº 155, de 2009, submete à consi-
deração do Congresso Nacional o texto da Convenção 
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relativa à Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, celebrado em Brasília, 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da Organi-
zação Mundial de Aduanas.

Trata-se, assim, da adesão do Brasil à referida 
Convenção, que busca facilitar os procedimentos de 
admissão temporária de bens com suspensão de tri-
butos, garantindo maior agilidade na entrada e retor-
no de mercadorias. A Convenção permite que repre-
sentantes comerciais, exibidores, executivos e outros 
profissionais desembarassem seus bens com maior 
celeridade, com eles transitem por mais de um país e 
usem o mesmo documento para várias viagens, den-
tre outros aspectos.

De acordo com a Mensagem, a adoção da Con-
venção tem o mérito de adequar o regime aduaneiro 
brasileiro àquele em vigor na maioria dos países in-
dustrializados. As vantagens proporcionadas pela ade-
são brasileira são reconhecidas pela iniciativa privada 
nacional, especialmente pelo setor têxtil, que atribui 
especial importância ao Sistema Ata Camet, regido 
pela Convenção de Istambul. O Sistema, ao excluir a 
necessidade de emissão de documentos aduaneiros 
de importação e exportação, reduzindo a burocracia 
e o tempo de remessa, facilitará o envio de amostras 
brasileiras ao exterior, para, por exemplo, utilização 
em feiras e exposições.

Desta forma, nossa sugestão é no sentido da 
apreciação da Mensagem nº 155, de 2009, que apre-
senta o texto da referida Convenção, e que se encontra 
em tramitação na Câmara dos Deputados na data de 
elaboração deste relatório.

Sugestão nº 14: 

Apreciação do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 106, de 2007.

O Projeto de Lei Complementar nº 106, de 2007, 
equipara as administradoras de cartões de crédito às 
instituições financeiras.

A justificação apresentada baseia-se na neces-
sidade de preencher lacuna existente na regulamen-
tação das atividades desenvolvidas pelas administra-
doras de cartão de crédito. De fato, este segmento 
movimenta expressivo volume de recursos, afetando 
a vida de milhões de consumidores, sem que esteja 
sujeito à regulação e fiscalização por parte Banco 
Central do Brasil.

Consideramos que o projeto poderá contribuir, por 
meio da regulação do Banco Central, para melhorar 

a eficiência no mercado. de cartões de pagamentos, 
com reflexos positivos para o comércio.

Sugestão nº 15: 

Apreciação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 233, de 2008.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 233, de 
2008, de autoria do Poder Executivo, altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências.

Consideramos tratar-se de medida de grande re-
levância para a economia brasileira, contribuindo para 
a expansão do desenvolvimento econõmico à medida 
que as alterações propostas forem implementadas.

Com efeito, alguns dos benefícios esperados são:
– redução da cumulatividade, geradora de inefi-

ciências na economia. Deve-se observar que mesmo 
os tributos que hoje não seriam cumulativos (como o 
ICMS e o PIS/Cofins) não permitem compensações 
de créditos para parte dos bens e serviços utilizados 
pela empresas;

aproveitamento imediato, a ser efetivado após 
um periodo de transição, dos créditos de ICMS e PIS/
Confins na compra de bens de capital, estimulando 
assim investimentos;

– desoneração da folha de pagamentos, com a 
esperada a extinção do salário-educação e da redu-
ção de 20% para 14% da contribuição previdenciária. 
Ainda que essas desonerações possam ser compen-
sadas por outros tributos, a medida poderá fornecer 
um estímulo à redução da informalidade, acarretando 
efeitos benéficos sobre a economia;

– desoneração das exportações, propiciando o 
fortalecimento da atuação brasileira no mercado in-
ternacional; e

– implementação de uma legislação nacional unifi-
cada para o ICMS, bem como a adoção do princípio do 
destino, que simplificará o sistema tributário nacional, 
e contribuirá significativamente para o fim da guerra 
fiscal e do acúmulo de créditos tributários.

Os benefícios acima relacionados serão perce-
bidos a médio e longo prazos à medida que a transi-
ção estiver em curso, mas há que se ponderar que a 
sua aprovação acarretaria melhorias substantivas no 
ambiente de negócios, uma vez que as distorções do 
sistema tributário nacional são, hoje, um entrave ao 
investimento e expansão do emprego.

Sugestão nº 16: 

Apreciação do Projeto de Lei Comple-
mentar que autoriza a divulgação de infor-
mações sobre operações de importação e 
exportação, apresentado pela Comissão 
Especial da Crise quanto à repercussão 
na Indústria

A “Comissão Especial destinada ao exame e à 
avaliação da Crise Econõmico-Financeira e, ao final, 
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formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão na 
Indústria” (Comissão Especial da Crise na Indústria) 
apresentou, em relatório já aprovado, Projeto de Lei 
Complementar que autoriza a divulgação de informa-
ções sobre operações de importação e exportação.

Essa iniciativa partiu de reclamações de setores que 
relatam ser prejudicados por importações vindas de tercei-
ros países, com a intermediação de países do Mercosul, 
tratando-se de suspeita de “importações triangulares”.

Uma das dificuldades em dimensionar o porte 
dessas operações, que podem desequilibrar a concor-
rência, é o sigilo com que são tratadas pelos órgãos de 
governo, em especial o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio.

De acordo com a Comissão, trata-se de inter-
pretação do sigilo comercial por demais restritiva, na 
medida em que alcança operações de compra e venda 
já realizadas, cuja divulgação nada revela sobre a situ-
ação fiscal da empresa. O Brasil seria singular nessa 
postura, vez que os demais países do Mercosul não 
restringiriam o livre acesso a tais informações, que de 
resto devem ser de fato públicas.

Concordamos com a justificação do projeto que 
menciona que um dos fundamentos da eficiência eco-
nômica é o livre trânsito de informações de mercado, e 
que a imposição de segredo a transações meramente 
comerciais prejudica a competição e impõe imperfeições 
que resultarão em concentração, em prática desleal e em 
assimetria no tratamento de empresas concorrentes.

Desta forma, consideramos ser esta uma propo-
sição que poderá contribuir para identificar e adotar 
ações para minimizar práticas comerciais danosas à 
nossa economia.

Sugestão nº 17: 

Apreciação do Projeto de Lei que es-
tabelece medidas de estímulo transitório ao 
investimento, apresentado pela Comissão 
Especial da Crise quanto à repercussão 
na Indústria.

A “Comissão Especial destinada ao exame e à 
avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão na 
Indústria” (Comissão Especial da Crise na Indústria) 
apresentou, em relatório já aprovado, Projeto de Lei 
que autoriza, transitoriamente, o aproveitamento integral 
do crédito referente à Contribuição para o PIS/Pasep 
e à Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social – COFINS, no próprio mês da aquisição de 
bens de capital.

Esse incentivo será extensivo a bens classificados 
nos capítulos 84 e 85 (caldeiras, aparelhos, dispositivos, 
geradores, motores, turbinas, máquinas, equipamentos, 
máquinas-ferramentas, bombas, ventiladores, coifas, 

formos e fornalhas, refrigeradores e congeladores, 
laminadores, centrifugadores, guindastes e pontes, 
conversores, cadinhos e colheres de fundição, gera-
dores, transformadores, circuitos integrados, etc.) e 
destinados a todas as linhas de produtos. Porém, para 
minimizar seus efeitos sobre o caixa da União e poten-
cializar o combate à crise, o projeto prevê o desconto 
integral do crédito apenas às compras realizadas até 
31 de julho de 2010.

O projeto propõe, ainda, a depreciação acelera-
da de tais mercadorias, quando destinadas à incor-
poração ao ativo permanente, para fins de apuração 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido.

Entendemos que se trata de medida relevante, espe-
cialmente para o comércio de bens de capital, cuja indús-
tria foi uma das mais afetadas pela crise econômica.

Sugestão nº 18: 

Apoio ao PLC nº 176, de 2008, em tra-
mitação no Senado Federal (PL nº 717, de 
2003, na origem).

Projeto de Lei da Câmara nº 176, de 2008, de 
autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
dispõe sobre a sujeição dos produtos importados às 
normas de certificação de conformidade da Regula-
mentação Técnica Federal e dá outras providências.

O objetivo precípuo é estipular que os bens impor-
tados atendam aos mesmos requisitos de segurança e 
de qualidade exigidos dos produtos nacionais.

De acordo com a justificação do projeto, as re-
lações comerciais precisam ser disciplinadas não so-
mente para preservar a qualidade dos produtos em res-
peito ao consumidor nacional, mas também para evitar 
uma concorrência predatória, decorrente da invasão 
de mercadorias sem padrões técnicos minimamente 
aceitáveis. Se as especificações técnicas de qualidade 
e segurança são exigidas da produção nacional, não 
há razão para não exigir que a produção importada 
também a elas se ajuste.

Sugestão nº 19:

Apoio ao PLC nº 84, de 2006, em tra-
mitação no Senado Federal (PL nº 4.801, de 
2001, na origem).

O PLC nº 84, de 2006, de autoria do Poder Execu-
tivo, busca estabelecer a obrigatoriedade de apresen-
tação de certificados de origem para todos os produtos 
sob investigação ou sujeitos a medidas antidumping, 
compensatórias ou de salvaguardas, por ocasião do 
despacho aduaneiro, juntamente com outros documen-
tos exigidos para o desembaraço da mercadoria.

De acordo com um dos relatores da proposição 
no Senado Federal, o Senador Garibaldi Alves Filho, 
a medida administrativa se justifica pelo uso crescente 



48348 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

das medidas de proteção à concorrência e, por refle-
xo, de expedientes de burla a essas medidas, como a 
apresentação de documentos contendo informações 
falsas quanto à origem.

Sugestão nº 20:

Apoio ao PLC nº 13, de 2007, em tra-
mitação no Senado Federal (PL nº3.615, de 
2000, na origem).

O Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2007, de 
autoria do Deputado João Herrmann Neto, dispõe 
sobre o fomento mercantil especial de exportação ou 
factoring de exportação. Destaca-se que no substitu-
tivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputa-
dos foram apresentadas disposições sobre operações 
de fomento mercantil em geral, tratando os aspectos 
específicos da cessão de créditos de exportação de 
bens e serviços como caso particular.

De acordo com a justificação do projeto, objeti-
va-se criar novas linhas de crédito para as micro, pe-
quenas e médias empresas exportadoras por meio de 
empresas de factoring de outros países que estão ou 
poderiam estar, no futuro, associadas às operações 
das empresas congêneres no Brasil.

Sugestão nº 21: 

Apoio aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 677 e 680, de 2007, que tramitam em 
conjunto.

O PLS nº 677, de 2007, de autoria do Senador 
Adelmir Santana, dispõe sobre o compartilhamento da 
infraestrutura de coleta e processamento de informa-
ções no mercado de cartões de crédito e débito, e o 
PLS nº 680, de 2007, proíbe cláusulas de exclusividade 
entre bandeiras e adquirentes no mercado de cartões 
de crédito e débito.

A esse respeito, consideramos que a vedação de 
cláusulas de exclusividade nos contratos e a existência 
de compatibilidade e interoperabilidade entre as redes 
de captura e processamento de informações das ope-
radoras e o compartilhamento dessas redes, incluindo 
os terminais de venda, contribuirão para aumentar a 
eficiência na utilização de cartões de pagamento, redu-
zindo custos aos comerciantes, que poderão propiciar 
melhores condições de venda aos consumidores.

Desta forma, consideramos que as proposições 
são meritórias, merecendo nosso apoio.

Sugestão nº 22:

Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 
678, de 2007 – Complementar

O Projeto de Lei nº 678, de 2007 – Complementar, 
de autoria do Senador Adelmir Santana, altera a Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para incluir entre 
as instituições financeiras as empresas participantes 
da indústria de cartões de crédito e débito.

Conforme já mencionado, entendemos que, de 
fato, há necessidade de regulação do setor, que deve 
ser efetuada pelo Conselho Monetário Nacional, mo-
tivo pelo qual apoiamos a proposição.

Sugestão nº 23:

Apoio ao Projeto de Lei nº 3.954, de 
2008, da Câmara dos Deputados, que em 
breve será remetido ao Senado Federal

O Projeto de Lei nº 3.954, de 2008, da Câmara 
dos Deputados, dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS, destinados ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior.

Mais especificamente, esta proposição cria car-
gos em comissão destinados para a estruturação da 
Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exte-
rior – CAMEX, e das atividades de apoio ao Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 
– CZPE. Trata-se, assim, de medida importante para 
o suporte ao comércio exterior brasileiro e para a im-
plantação e funcionamento das ZPEs, motivo pelo qual 
manifestamos nosso apoio à proposição.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi en-
caminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania para elaboração da redação final. Aprovada 
a redação final, o projeto de lei é remetido à Mesa para 
ser encaminhado ao Senado Federal. Assim, consi-
deramos que esse encaminhamento poderá ocorrer 
muito em breve.

6. Voto do Relator

Apresentamos para a apreciação desta Comis-
são Especial o presente relatório final que avalia e 
formula propostas para minimizar os efeitos da crise 
econômico-financeira internacional sobre o comércio 
interno e externo brasileiros.

No último dia 17 de junho, tornamos público nosso 
relatório preliminar, que apresentava 15 sugestões a 
serem adotadas. Em decorrência de diversas contribui-
ções recebidas para o aprimoramento daquela versão 
preliminar, complementamos nosso relatório, sendo 
atualmente apresentadas 23 propostas, relacionadas 
e justificadas às folhas 16 a 35 deste documento, que 
inclusive levaram à elaboração de quatro projetos de 
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lei complementar e de dois projetos de lei, entre outras 
medidas legislativas.

Em relação ao relatório final apresentado no 
dia 12 de agosto, acrescentamos duas propostas: a 
relativa ao encaminhamento de indicação ao Poder 
Executivo que propõe a priorização das medidas ne-
cessárias para implementação e efetivo funcionamento 
das Zonas de Processamento de Exportação – ZPE, 
e nosso apoio ao PL n° 3.954, de 2008, que cria car-
gos em comissão destinados ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, de forma a 
estruturar a Secretaria-Executiva da Câmara de Co-
mércio Exterior – CAMEX e as atividades de apoio ao 
Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação – CZPE.

Adicionalmente, é oportuno destacar que, além 
do projeto de lei complementar que objetiva criar ins-
tituição nos moldes do “Exim-Bank” que concentre as 
atividades de apoio ao comércio exterior brasileiro, e 
do projeto de lei complementar que regula o mercado 
de cartões de crédito e débito e dos demais instrumen-
tos de pagamento, elaboramos:

– Projeto de lei que amplia, sobretudo 
para as empresas exportadoras, a compen-
sação de créditos tributários federais com os 
tributos federais a pagar. Atualmente, as em-
presas exportadoras muitas vezes dispõem 
de uma quantidade de tributos compensáveis 
a pagar inferiores aos créditos tributários que 
detém. O problema existe principalmente por-
que os tributos sobre a folha de pagamentos, 
usualmente expressivos mesmo para as ex-
portadoras, não podem ser utilizados nessa 
compensação. Esse projeto corrige essa dis-
torção. É importante destacar que não haverá 
qualquer ônus para os regimes de previdência, 
uma vez que os valores compensados serão 
internamente repassados pela Receita Fede-
ral à Previdência Social em no máximo dois 
dias úteis.

– Projeto de lei complementar que alte-
ra, para as empresas exportadoras, as regras 
do Supersimples. O enquadramento como mi-
cro ou pequena empresa depende da receita 
bruta obtida, que também é utilizada como 
parâmetro para a determinação da alíquota 
tributária, de forma que, quanto maior a re-
ceita, maior a alíquota. Nossa proposta é no 
sentido de considerar que as receitas auferi-

das nas exportações possibilitem a ampliação, 
em até 20%, dos limites de enquadramento 
para o Supersimples. Adicionalmente, para 
as empresas enquadradas, propomos que as 
receitas sejam segregadas em receitas domés-
ticas e receitas de exportação. Desta forma, 
uma pequena empresa pode até possuir um 
porte razoável nas suas operações domésti-
cas, mas se ela nada exportar, suas primeiras 
vendas ao exterior – e apenas elas, que re-
presentariam baixas receitas e, portanto bai-
xas alíquotas de recolhimento – poderiam ser 
tributadas nas faixas aplicáveis às incipientes 
microempresas. Busca-se, assim, estimular 
significativamente as exportações das micro 
e pequenas empresas.

– Projeto de lei complementar que amplia, 
de forma geral, os limites de enquadramento 
para o Supersimples. O último reajuste das 
tabelas do Simples havia ocorrido ao final de 
2005 – quando os valores de referência foram 
duplicados – e, em 2006, os benefícios do 
Simples foram expandidos no Supersimples. 
A partir de então, não houve atualização das 
tabelas. Esta proposição objetiva recompor 
esses valores com base nos dados da inflação 
passada e das expectativas futuras de inflação, 
e estabelece uma atualização das tabelas do 
Supersimples em 25%.

– Projeto de lei que trata dos prazos de 
resposta para a Administração Pública. Pro-
pomos essencialmente que, nas solicitações 
administrativas como as relativas a pedidos 
de autorização e licença, inclusive ambiental, 
bem como de vistorias e emissão de certi-
dões, declarações e instrumentos afins, a ad-
ministração pública federal direta ou indireta 
declare ao solicitante o prazo que necessitará 
para atendê-lo, caso não exista prazo legal 
ou regulamentar já estabelecido. Objetiva-se 
principalmente coibir eventuais abusos prati-
cados contra cidadãos e agentes econômicos, 
em consonância ao princípio constitucional da 
eficiência da administração pública.

Em suma, consideramos que os temas tratados 
nas proposições que ora elaboramos e naquelas que 
recomendamos apreciação por este Congresso Na-
cional são relevantes, e podem não apenas contribuir 
de forma significativa para minorar os efeitos da crise 
econômico-financeira especialmente no que diz respei-
to à repercussão no comércio, mas também propiciar 
a expansão do desenvolvimento socioeconômico do 
País, motivo pelo qual solicitamos o apoio dos nobres 
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pares no sentido da aprovação deste relatório e das 
proposições que o acompanham. – Deputado Rodri-
go Rocha Loures, Presidente – Deputado Neudo 
Campos, Relator. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº     , DE 2009 

(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Dispõe sobre a ampliação das ações 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, voltadas 
ao financiamento às exportações de bens 
e serviços brasileiros, estabelecendo as 
condições para que realize operações de 
seguro de crédito à exportação e contrata-
ções de resseguro e co-seguro em virtude 
dessa atividade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a 

ampliação das ações do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, voltadas 
ao financiamento às exportações de bens e serviços 
brasileiros, estabelecendo as condições para que re-
alize operações de seguro de crédito à exportação e 
contratações de resseguro e co-seguro em virtude 
dessa atividade.

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 5.662, de 21 de junho 
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação, nu-
merando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 5°........................ ...........................
...............................................................
§ 2º As operações de que trata o caput 

deste artigo incluem a execução de ações 
necessárias ao financiamento às exportações 
de bens e serviços brasileiros, como as rela-
cionadas a:

I – seguro de crédito à exportação, que 
tem por finalidade garantir as operações de cré-
dito à exportação contra os riscos comerciais, 
políticos e extraordinários que possam afetar as 
exportações brasileiras de bens e serviços ou 
a produção de bens e a prestação de serviços 
destinados à exportação brasileira;

II – garantia de empréstimos, que tem por 
finalidade garantir ao financiador do importador 
estrangeiro de bens ou serviços brasileiros o pa-
gamento dos respectivos empréstimos, median-
te o recebimento de garantias do exportador;

III – empréstimo direto ao importador es-
trangeiro, do setor público ou privado, de bens 
e serviços brasileiros, com juros compatíveis 
aos praticados no mercado internacional;

IV – empréstimo ao exportador brasilei-
ro de bens ou serviços com juros compatíveis 
com os praticados no mercado internacional, 
inclusive para capital de giro;

V – equalização de taxas de juros nos 
financiamentos relacionados à exportação de 
bens ou serviços brasileiros, bem como nos 
financiamentos à produção de bens destinados 
à exportação, de forma a tornar os encargos 
financeiros compatíveis com os praticados no 
mercado internacional;

VI – financiamento à realização de estu-
dos de viabilidade de empreendimentos e de 
projetos que tenham o potencial de expandir, 
ainda que no futuro, as exportações de bens 
e serviços brasileiros.

§ 3º As operações de que tratam o caput 
e o § 2º deste artigo:

a) priorizarão produtos de alto valor agre-
gado;

b) serão disponibilizadas inclusive para 
micro e pequenas empresas e para exporta-
ções de bens e serviços de pequeno valor;

c) levarão em consideração a existência, 
no exterior, de assistência financeira oficial a 
produtos ou serviços similares àqueles ofere-
cidos pelo exportador brasileiro.

§ 4º As operações de seguro de crédito à 
exportação serão realizadas por meio de subsi-
diária do BNDES criada para executar as ações 
necessárias ao financiamento às exportações 
de bens e serviços brasileiros.” (NR)

Art. 3º O Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

“Art. 73-A. Para a realização de opera-
ções de seguro de crédito à exportação e de 
contratação de operações de resseguro e co-
seguro em virtude dessa atividade, equipara-se 
a sociedade seguradora a subsidiária do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES criada para executar as ações 
necessárias ao financiamento às exportações 
de bens e serviços brasileiros.

§ 1º Considerar-se-á concedida, para a 
subsidiária do BNDES de que trata o caput 
deste artigo, a autorização de que trata o art. 
74 deste Decreto-Lei.

§ 2º A subsidiária de que trata o caput 
deste artigo observará as disposições deste 
Decreto-Lei e demais leis e regras aplicáveis 
às operações das sociedades seguradoras, e 
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estarão submetidos à regulação e fiscalização 
do órgão regulador e fiscalizador de seguros, 
inclusive no que se refere à constituição de 
reservas técnicas e manutenção de capital em 
virtude de suas operações.

§ 3º A regulação e fiscalização de que 
trata o § 2º deste artigo não prejudica a atuação 
dos demais órgãos reguladores e fiscalizado-
res do BNDES e suas subsidiárias, no âmbito 
exclusivo de suas atribuições.” (NR)

Art. 4º O art. 3º da Lei Complementar nº 126, de 
15 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º................... ................................
............................. 
§ 4º Para a realização de operações de 

seguro de crédito à exportação e de contrata-
ção de operações de resseguro e co-seguro 
em virtude dessa atividade, equipara-se a ce-
dente a subsidiária do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES 
criada para executar as ações necessárias 
ao financiamento às exportações de bens e 
serviços brasileiros.” (NR)

Art. 5°. O art. 2° da Lei n° 6.704, de 26 de outubro 
de 1979, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2°. Somente poderá operar com o Seguro 
de Crédito à Exportação empresa especializada nes-
se ramo e a subsidiário do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES criada para 
executar as ações necessárias ao financiamento às 
exportações de bens e serviços brasileiros, vedando-
se-lhes operações em qualquer outro ramo de segu-
ro.” (NR)

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É crucial que o País efetivamente amplie sua 
participação no cenário internacional em decorrência 
de oportunidades que possam surgir a partir da atu-
al crise econômico-financeira. Em sintonia com esse 
objetivo, é importante que sejam estipuladas as bases 
que permitam o aprimoramento do apoio as operações 
brasileiras de comércio exterior.

Atualmente, quase todos os países industrializa-
dos contam com agências de crédito à exportação. Os 
Estados Unidos, por exemplo, contam com o Export-
Import Bank of the United States, conhecido como 
Ex-Im Bank, que concentra as operações de apoio ao 
comércio exterior para empresas dos mais diversos 

portes, incluindo operações de seguro de crédito às 
exportações. De fato, a forma de apoio das agências de 
crédito à exportação vem apresentando mudanças ao 
longo do tempo e, atualmente, um de seus principais 
papéis é a oferta de seguros e garantias.

Deve-se destacar que o seguro de crédito às 
exportações é mecanismo essencial para garantia 
de riscos que dificultem as vendas no comércio inter-
nacional. O objetivo desse mecanismo é segurar as 
exportações de bens e serviços contra os riscos co-
merciais, políticos e extraordinários que possam afetar 
as transações econômicas e financeiras vinculadas a 
operações de crédito à exportação.

No Brasil, os riscos comerciais das operações 
de financiamento às exportações com prazo inferior a 
dois anos são garantidas, geralmente, por segurado-
ras de mercado. Já as operações que envolvem riscos 
comerciais em financiamentos com prazo superior a 
dois anos ou riscos políticos e extraordinários são se-
guradas com recursos da União alocados no Fundo de 
Garantia à Exportação – FGE. Trata-se de um fundo de 
natureza contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, 
que tem por finalidade dar cobertura às garantias pres-
tadas pela União nas operações de seguro de crédito à 
exportação. O órgão gestor do FGE é o BNDES, con-
forme estipulado pela Lei n° 9.818, de 1999.

Todavia, diversamente do Ex-Im Bank, a realiza-
ção de seguro de crédito à exportação com garantia de 
recursos públicos do FGE é realizada por meio de uma 
empresa contratada por processo licitatório para prestar 
à União serviço de análise de risco das operações de 
médio e longo prazos para a concessão da apólice.

Atualmente, essa empresa é a Seguradora Brasi-
leira de Créditos à Exportação SBCE, de capital privado 
com sócios nacionais e estrangeiros. O sócio estran-
geiro, a Coface Compagnie Française d’Assurance 
pour Le Commerce Extérieur, detinha 27,5% do ca-
pital. Cada um dos sócios nacionais detinha 12,08% 
do capital, e esses sócios eram: Bradesco Seguros, 
Sul América Seguros, Minas Brasil Seguros, AIG/Uni-
banco Seguros, Banco do Brasil e BNDES.

Em 3-7-2008, foi realizado contrato de compra 
e venda de ações, em que o sócio estrangeiro, a Co-
face, elevou sua participação na empresa de 27,5% 
para 75,85%, permanecendo como demais sócios o 
Banco do Brasil e o BNDES. A propósito, a operação 
foi apresentada ao Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência em 24-7-2008 para apreciação (ato de 
concentração n° 08012.007768/2008-42), sendo apro-
vada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica – Cade 17-9-2008.

Desta forma, o seguro de crédito à exportação 
garantido pelos recursos da União no FGE é atualmente 
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efetuado, preponderantemente, por meio da expertise 
da empresa estrangeira Coface, pertencente ao grupo 
Natixis, de origem francesa, que atua mundialmente no 
mercado de seguro de crédito interno e à exportação, 
seguro de garantias, cobrança, informação e fomento 
mercantil, de acordo com informações constantes do 
parecer técnico n° 06483/2008/RJ do COGCE/SEAE/
MF, do Ministério da Fazenda.

Nesse arranjo institucional, cabe ao Comitê de 
Financiamento e Garantia das Exportações – COFIG, 
colegiado integrante da Câmara de Comércio Exterior 
– CAMEX, as atribuições de enquadrar e acompanhar 
as operações do FGE e também do PROEX (Progra-
ma de Financiamento às Exportações, operado pelo 
Banco do Brasil com recursos do Tesouro Nacional), 
estabelecendo os parâmetros e condições para con-
cessão de assistência financeira às exportações e de 
prestação de garantia da União.

Por sua vez, a Sain – Secretaria de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Fazenda é a manda-
tária da União para a cobrança judicial e extrajudicial 
no exterior dos créditos da União decorrentes de in-
denizações pagas, no âmbito do seguro de crédito à 
exportação, com recursos do FGE.

Contudo, entendemos que há relevante importân-
cia estratégica em que a expertise das operações de 
seguro de crédito à exportação seja detida pelo Estado. 
Assim, nossa proposta é autorizar o BNDES criar sub-
sidiária que possa, com recursos próprios, atuar nas 
atividades de seguro de crédito ao comércio exterior. 
Essa subsidiária, inclusive, pode concentrar diversos 
instrumentos disponíveis de apoio ao exportador bra-
sileiro de bens e serviços.

É importante ressaltar que, atualmente, o BN-
DES ainda não se configura como uma instituição nos 
moldes do Ex-Im Bank, a agência oficial de crédito à 
exportação dos Estados Unidos que, com setenta e 
cinco anos de experiência, tem por missão transformar, 
para empresas de todos os portes, as oportunidades 
de exportações de bens e serviços em vendas efetivas 
no mercado internacional.

Há que se destacar que o Ex-Im Bank analisa 
as operações que realiza e assume, mediante contra-
garantias, o risco das operações. Em oposição, nas 
operações de seguro de crédito à exportação o BN-
DES não assume riscos, não respondendo assim com 
recursos de seu patrimônio líquido.

Nesse sentido, a proposta é no sentido de criar 
as condições para que o BNDES, por meio de subsi-
diárias, passe a exercer o papel de um Ex-Im Bank, 
realizando amplas operações de apoio às exportações 
de bens e serviços, assumindo parte dos riscos envol-
vidos, repassando outros, tendo assim a necessidade 

de passar por uma transformação que envolverá um 
processo de aprendizagem significativo, especialmente 
no que concerne às operações de seguro de crédito 
às exportações.

Seguramente, não será um processo rápido e 
isento de custos. Pelo contrário, será necessária a for-
mação e capacitação de recursos humanos para que 
essa atividade seja eficientemente desenvolvida, poden-
do ser esperados custos de aprendizagem importantes 
nesse processo. Todavia, ainda que, nesse momento, a 
expertise do setor privado, no que tange às operações 
de seguro de crédito à exportação, possa porventura 
indicar que a melhor opção, no curto prazo, seja no 
sentido do BNDES não atuar nos moldes de um Ex-Im 
Bank tradicional, há que se avaliar se, como estratégia 
de longo prazo, essa é a melhor alternativa.

Nessa avaliação, deve-se considerar que os custos 
dessa implantação podem ser expressivos, mas serão 
transitórios. Se a opção for por incorrer nesses custos e 
riscos, o Brasil poderá vir a contar, ainda que em um prazo 
longo, com uma instituição plenamente capacitada para 
realizar eficientemente as ações de um Ex-Im Bank.

Assim, esta proposição busca, sobretudo, repre-
sentar um ponto de partida que aglutine as discussões 
sobre o tema de forma a, inclusive, debater alternati-
vas para que as decisões propiciem a maior eficiência 
possível para o fomento ao comércio exterior brasilei-
ro e para o Estado. Buscamos, em suma, propiciar o 
aprofundamento do debate acerca da necessidade 
de criação de uma agência de crédito à exportação 
em uma visão de longo prazo, e do papel do BNDES 
nesse processo, inclusive no que tange à assunção 
de riscos e da adequação de sua estrutura para a re-
alização dessa tarefa.

Trata-se de debate complexo, mas que, em nosso 
entendimento, não deve ser postergado.

Sala das Sessões,     de                 de 2009, – 
Deputado Rodrigo Rocha Loures, Presidente. – De-
putado Neudo Campos, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº      , DE 2009 

(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final,  
formular propostas ao Poder Executivo e ao País,  

especificamente no que diz respeito à  
repercussão no Comércio)

Dispõe sobre a regulação dos servi-
ços de pagamentos, que incluem as ativi-
dades relacionadas à emissão e credencia-
mento de cartões de crédito e de débito e 
dos demais instrumentos de pagamento, 
e o compartilhamento da infraestrutura de 
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coleta e processamento de informações na 
execução desses serviços.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Esta Lei Complementar dispõe sobre a 

regulação dos serviços de pagamentos, que incluem 
as atividades relacionadas à emissão e credencia-
mento de cartões de crédito e de débito e dos demais 
instrumentos de pagamento, e o compartilhamento da 
infraestrutura de coleta e processamento de informa-
ções na execução desses serviços.

Art. 2°. Os arts. 3°, 4° e 17 da Lei n° 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3°. ....... .................................... ......
 ..............................................................
V – Propiciar o aperfeiçoamento das ins-

tituições e dos instrumentos financeiros, com 
vistas à maior eficiência do sistema de paga-
mentos e de mobilização de recursos e dos 
serviços de pagamento;

Parágrafo único. Considera-se serviços de 
pagamento os serviços que possibilitam a efetiva-
ção de pagamentos e recebimentos entre com-
pradores e vendedores, incluídas as atividades 
relacionadas à compensação e liquidação des-
sas transações e à emissão e credenciamento 
de cartões de crédito e de débito e dos demais 
instrumentos de pagamento, salvo quando esses 
instrumentos forem destinados à utilização restri-
ta a um estabelecimento comercial.” (NR)

“Art. 4° ..... .............................................
...............................................................
XXXIII – regular as atividades relaciona-

das ao sistema de pagamentos e aos serviços 
de pagamentos.

§ 8°. A regulação de que trata o inciso 
XXXIII deste artigo não prejudica a atuação 
dos demais órgãos reguladores e fiscalizado-
res, no âmbito exclusivo de suas atribuições, 
e compreenderá inclusive o relacionamento 
entre emissores e credenciadores de servi-
ços de pagamento e proprietários ou detento-
res dos direitos de uso desses serviços, bem 
como as atividades de credenciamento e de 
provimento de serviços de redes de captura 
e processamento de informações, e poderá, 
dentre outros aspectos, abranger:

I – medidas que possibilitem o aprovei-
tamento do potencial de interoperabilidade 
de infraestrutura, de forma a permitir seu uso 
comum por diferentes emissores e credencia-
dores de serviços de pagamento;

II – critérios e restrições para a prestação 
de serviços de redes que efetuem captura e 
processamento de informações;

III – critérios para a estipulação de preços 
nas negociações referentes a acesso a infra-
estrutura de redes de coleta e processamento 
de informações, inclusive de equipamentos, e a 
forma de resolução administrativa dos conflitos 
decorrentes desse compartilhamento;

IV – requisitos de capital e de liquidez 
para o funcionamento dessas empresas; e

V – medidas para coibir cobrança abusiva 
de quaisquer taxas ou preços praticados na 
prestação de serviços de pagamento.

§ 9°. Considera-se proprietário dos di-
reitos de uso de serviços de pagamentos a 
entidade responsável pela definição de regras 
contratuais e padrões de utilização desses 
serviços.” (NR).

“Art. 17. ..... ............................................
§ 1°. Para os efeitos desta lei e da legis-

lação em vigor, equiparam-se às instituições 
financeiras:

I as pessoas físicas que exerçam qual-
quer das atividades referidas neste artigo, de 
forma permanente ou eventual; e

II os emissores de serviços de paga-
mento, salvo quando esses serviços forem 
destinados à utilização restrita a um estabe-
lecimento comercial.

§ 2°. As empresas que realizarem com-
pensação e liquidação de transações efetua-
das com a utilização de instrumentos de pa-
gamento, os credenciadores de serviços de 
pagamento e os proprietários ou detentores 
dos direitos de uso desses serviços são em-
presas autorizadas, reguladas e fiscalizadas 
pelo Banco Central do Brasil.” (NR)

Art.4°. Nos contratos entre emissores e credenciado-
res de serviços de pagamento ou entre qualquer dessas 
empresas e os proprietários ou detentores dos direitos 
de uso desses serviços são vedadas cláusulas que es-
tabeleçam exclusividades para quaisquer partes.

Parágrafo único. As disposições do caput deste 
artigo não se aplicam aos serviços de pagamento de 
modelo fechado, em que as atividades de emissão e de 
credenciamento são exercidas por uma única empresa.

Art. 5°. Será obrigatória, para os serviços de pa-
gamento, a interoperabilidade das redes de coleta e 
processamento de transações, nos termos da regula-
mentação do Conselho Monetário Nacional.

§ 1°. A interoperabilidade de que trata o caput 
deste artigo requer inclusive a existência de padrões 
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que permitam qualquer terminal leitor de cartões pro-
cessar as informações de qualquer cartão de paga-
mento, e na existência de redes que permitam qualquer 
estabelecimento vendedor de bens ou serviços interagir 
com qualquer credenciador, e qualquer credenciador 
interagir com qualquer emissor.

§ 2º A interoperabilidade de redes será objeto de 
negociação entre as empresas, observadas as disposi-
ções do Conselho Monetário Nacional e da legislação 
de defesa da concorrência.

§ 3º A negociação de que trata o § 2º deste ar-
tigo será celebrada em termos não discriminatórios e 
estabelecerá preços justos e razoáveis associados aos 
respectivos custos, e os respectivos contratos serão 
tornados públicos pelo Banco Central do Brasil.

Art. 6º Os estabelecimentos vendedores de bens 
ou serviços poderão:

I – escolher e alterar livremente, a qualquer tem-
po, a instituição financeira através da qual receberão 
os valores referentes às vendas de bens ou serviços 
efetuadas por meio da utilização de serviços de pa-
gamento;

II – realizar, junto a quaisquer empresas de fo-
mento mercantil ou instituições do sistema financeiro 
nacional, ainda que diversas da instituição referida 
no inciso I deste artigo, operação de antecipação dos 
recebíveis oriundos da utilização de serviços de pa-
gamento;

III – diferenciar preços de venda de bens ou ser-
viços em virtude dos custos associados aos diferentes 
instrumentos de pagamento disponíveis.

§ 1º São vedadas as cláusulas contratuais que 
limitem a livre escolha do estabelecimento vendedor 
de bens ou serviços na realização das ações de que 
tratam os incisos I a III deste artigo.

§ 2º O pagamento da venda de bens ou serviços 
será efetuado pelo credenciador de serviços de paga-
mento diretamente à empresa de fomento mercantil ou 
instituição do sistema nacional que realizar a operação 
de antecipação de que trata o inciso II deste artigo.

§ 3º O credenciador de que trata o § 2º deste 
artigo proverá os meios técnicos e operacionais que 
viabilizem a contratação da operação de antecipação 
dos recebíveis entre a empresa vendedora de bens 
ou serviços e a instituição financeira ou empresa de 
fomento mercantil.

§ 4º O custo da antecipação de que trata o inciso 
II deste artigo será cobrado exclusivamente na forma 
de uma taxa de desconto efetiva.

§ 5º O Conselho Monetário Nacional poderá esti-
pular valores máximos para a taxa de desconto efetiva 
de que trata o § 4º deste artigo.

§ 6º A diferenciação de preços de que trata o in-
ciso III deste artigo, praticada na forma de descontos 
ou de acréscimos de preços, será limitada aos custos 
associados à utilização dos instrumentos de paga-
mento disponíveis.

Art. 7º Em uma compra de bens ou serviços 
junto aos estabelecimentos credenciados, é vedada 
aos emissores dos instrumentos de pagamento a co-
brança de quaisquer taxas ou repasse de custos ao 
comprador.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput 
deste artigo não se aplica a anuidades ou ressarci-
mento de custos fixos, inclusive relativos à emissão 
de cartões de crédito ou de débito ou de outros ins-
trumentos de pagamento.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor após 
decorridos trezentos e sessenta dias da sua publicação.

Justificação

Um dos aspectos mais relevantes para o comércio 
doméstico refere-se aos meios de pagamento utilizados 
pelos consumidores, que devem proporcionar segurança, 
eficiência, custos reduzidos e preços competitivos.

Nesse contexto, a expansão significativa da uti-
lização de cartões de débito e de crédito e o volume 
de cartões ativos no País demonstram que a atividade 
deve ser objeto de minuciosa regulação e fiscalização 
por parte do Estado.

Com efeito, o número de cartões de crédito ativos 
no Brasil totalizava cerca de 20 milhões no primeiro 
trimestre de 2002, e ao final do quarto trimestre de 
2007 chegou a nada menos que 66,6 milhões, um 
crescimento de cerca de 230% no período. No que 
tange aos cartões de débito ativos, houve no mesmo 
período a evolução 24 milhões para 52,3 milhões, 
uma expansão de 114%. Segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços – ABECS, o volume transacionado por meio 
de cartões de crédito e débito passou de R$89 bilhões 
em 2002, para R$256 bilhões em 2007, e para R$323 
bilhões em 2008.

Face à relevância do tema, o Banco Central do 
Brasil, a Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Mi-
nistério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico (SEAE), do Ministério da Fazenda, realiza-
ram um relatório conjunto, divulgado em 31 de março de 
2009, sobre a indústria de cartões de pagamento.1

O relatório destaca que o mercado de cartões, 
em virtude de seus ganhos de escala, sua estrutura e 
externalidade de rede, é caracterizado por “alta con-
centração, levantando hipóteses de eventuais práticas 
anticoncorrenciais. As principais questões dizem res-
peito à manifestação abusiva de poder de mercado, 
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existência de barreiras à entrada, prática de cartel e 
estruturas verticalizadas”.

Ademais, ressalta que, nas transações com cartão 
de crédito, o prazo entre a data da compra e a data do 
crédito ao estabelecimento é, em geral, de trinta dias 
no Brasil. Por outro lado, o relatório destaca que o pra-
zo de pagamento dos portadores dos cartões ocorre, 
em média, em um prazo de vinte e oito dias, de forma 
que os fluxos de pagamentos e recebimentos estariam 
aproximadamente compatibilizados.

De forma geral, entendemos que o meio mais efi-
ciente de reduzir custos e prazos é por meio do meio do 
aumento da concorrência. Deve-se criar um ambiente 
regulatório que permita que a competição efetivamen-
te ocorra, eliminando exclusividades contratuais, ver-
ticalizações excessivas, duplicação de infraestrutura 
e barreiras à entrada de novos competidores, dentre 
outros aspectos.

Consideramos importante propiciar aos estabe-
lecimentos vendedores de produtos e serviços me-
lhores condições para, quando necessário, negociar 
a antecipação dos recebimentos referentes às vendas 
realizadas com cartões de crédito. Entendemos que 
essas operações podem ser particularmente impor-
tantes sobretudo em um momento de crise, em que 
há restrições de liquidez inclusive para os estabeleci-
mentos comerciais.

Assim, devem ser estabelecidas as condições 
para que ocorra uma efetiva concorrência na realização 
dessas operações, de forma que propomos estipular 
não apenas que os estabelecimentos comerciais pos-
sam operar com qualquer instituição financeira para o 
recebimento dos pagamentos dos cartões, inclusive 
alterando-a a qualquer tempo, mas que também possam 
realizar, com quaisquer outras instituições financeiras, 
ou mesmo com empresas de factoring, as operações 
de antecipação desses recebíveis.

1 Em junho de 2009, o estudo encontrava-se disponivel na internet, no 
endereço: http://www.bcb.gov.br/htms/spb/Relatorio_Cartoes.pdf

Há que se destacar que esses recebíveis são 
garantidos contra inadimplências dos compradores. 
Desta forma, no que se refere exclusivamente à sua 
antecipação, a operação pode ser praticamente con-
siderada como livre de risco de crédito – uma vez que 
o pagamento será efetuado por uma instituição finan-
ceira ainda que o comprador se torne inadimplente –, 
de maneira que a taxa de desconto deve se aproximar 
da taxa básica de juros acrescida, essencialmente, dos 
custos administrativos, tributários e de uma moderada 
margem de lucro.

Por esse motivo, é importante que o Conselho 
Monetário Nacional possa, se for o caso, estipular taxas 

máximas de desconto para essa antecipação, de forma 
a que sejam coibidos abusos. Esta é, ademais, a lógica 
utilizada na limitação das taxas praticadas nas opera-
ções de empréstimo consignado para aposentados e 
pensionistas do INSS, que também apresentam baixo 
risco. Atualmente, os juros máximos estipulados para 
esses empréstimos consignados são de 2,5% ao mês, 
mas são praticadas no mercado taxas que chegam a 
0,85% nas operações de prazo igual a um mês.

Adicionalmente, consideramos ser importante 
que os estabelecimentos vendedores, caso queiram, 
possam diferenciar os preços em função do meio de 
pagamento utilizado, desde que essa diferenciação 
seja limitada aos custos associados à sua utilização. 
Consideramos que, por meio dessa permissão, possa 
ser evitada a elevação dos custos associados utiliza-
ção de cartões de crédito.

De acordo com o relatório divulgado pelo Banco 
Central do Brasil, uma pesquisa realizada com estabe-
lecimentos comerciais indica que dificilmente aqueles 
que hoje não oferecem desconto em função do instru-
mento de pagamento, cerca de 65% dos entrevistados, 
irão fazê-lo caso seja legalmente e contratualmente 
permitido. Trata-se, assim, de uma faculdade à qual 
se espera que não seja utilizada, mas cuja mera pos-
sibilidade de adoção representa um mecanismo que 
poderá coibir aumento de custos.

Ademais, boa parte da literatura sobre mercado de 
cartões de pagamento trata a regra de proibição à dife-
renciação de preços como uma questão importante na 
análise dos potenciais efeitos anticompetitivos existentes 
no mercado. Em tese, a existência de uma restrição à liber-
dade de apreçamento dos estabelecimentos pode gerar 
distorções em termos de eficiência e de concorrência. A 
impossibilidade de discriminar preços pode distorcer a 
natureza da competição entre os diversos instrumentos 
de pagamento, fazendo com que os consumidores te-
nham incentivos para utilizar com maior freqüência um 
determinado instrumento que não seja necessariamente 
o menos custoso para a sociedade.

No que se refere à prestação de serviços de 
rede no âmbito da indústria de cartões de pagamento, 
observa-se a possibilidade de interoperabilidade, que 
significa a troca de informações entre o prestador de 
serviço de rede e os processadores dos demais parti-
cipantes (emissores, credenciadores e bandeiras). A 
interoperabilidade a ser explorada implica na existência 
de padrões que permitam qualquer terminal leitor de 
cartões processar as informações de qualquer cartão 
de pagamento, e na existência de redes que permitam 
qualquer estabelecimento vendedor de bens ou servi-
ços interagir com qualquer credenciador, e qualquer 
credenciador interagir com qualquer emissor.

É possível, portanto, promover melhor eficiência 
econômica com maior bem-estar social por meio do 
aumento da competição e da eficiência no provimento 



48356 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

de serviço de rede e na execução das diversas outras 
atividades da indústria de cartões de pagamento.

Na análise do mercado de cartões em outros paí-
ses, constata-se que as questões que levaram as inves-
tigações sobre concorrência nas indústrias de cartões 
são muito similares às que aparecem em indústrias tra-
dicionais: alta concentração em uma ou mais etapas do 
processo; barreiras à entrada, muitas vezes de origem 
contratual; preços fixados conjuntamente por vários 
participantes; lucros aparentemente extraordinários no 
setor; e reclamações de consumidores e concorren-
tes. À medida que as investigações foram avançando 
em cada país, as autoridades atentaram para as par-
ticularidades da indústria de cartões, embora isso não 
necessariamente tenha se refletido de forma clara nas 
medidas de regulação efetivamente tomadas.

Por esse motivo, consideramos crucial que a 
questão da regulação do setor seja enfrentada, de for-
ma a propiciar uma maior concorrência nas diversas 
atividades intrínsecas a esse mercado, beneficiando 
os estabelecimentos comerciais, os consumidores e, 
por consequência, a economia brasileira.

Assim, propomos o presente projeto de lei com-
plementar, que atribui papel primordial ao Conselho 
Monetário Nacional e ao Banco Central do Brasil na 
condução desse processo.

Sala das Sessões, de    de 2009. – Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, Presidente – Deputado Neudo 
Campos, Relator.

PROJETO DE LEI Nº        , DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e  

avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final,  
formular propostas ao Poder Executivo e ao País,  

especificamente no que diz respeito à  
repercussão no Comércio)

Dispõe sobre a compensação de débi-
tos previdenciários com créditos referentes 
a outros tributos federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a compensação de 

débitos previdenciários com créditos referentes a ou-
tros tributos federais.

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. O valor correspondente à com-
pensação de débitos relativos às contribuições 
de que trata o art. 2º desta Lei será repassa-
do ao Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a 
data em que ela for promovida de ofício, em 
que for deferido o respectivo requerimento ou 
em que for apresentada a declaração de que 

trata o § 1º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996.

Parágrafo único. (revogado).” (NR)

Art. 3º. A compensação de débitos vincendos re-
lativos às contribuições de que trata o art. 2º da Lei nº 
11.457, de 16 de março de 2007, com o montante de 
créditos referentes a outros tributos federais apurados 
antes da entrada em vigor desta Lei será efetuada, para 
cada contribuinte, dentro dos seguintes limites:

I – 25% do referido montante de créditos pode-
rão ser utilizados na compensação de débitos cujos 
fatos geradores ocorram nos primeiros 365 dias após 
a entrada em vigor desta Lei;

II – 50%, na compensação de débitos cujos fa-
tos geradores ocorram nos primeiros 730 dias após a 
entrada em vigor desta Lei;

III – 75%, na compensação de débitos cujos fa-
tos geradores ocorram nos primeiros 1095 dias após 
a entrada em vigor desta Lei;

IV – 100%, na compensação de débitos cujos 
fatos geradores ocorram a partir de 1095 dias após a 
entrada em vigor desta Lei.

§ 1º Os limites de que trata o caput deste artigo 
não se aplicam às compensações com débitos venci-
dos na data da entrada em vigor desta Lei.

§ 2º Para a compensação dos débitos de que trata 
o § 1º deste artigo, são vedadas quaisquer reduções 
às respectivas multas e juros de mora ou de oficio.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
120 (cento e vinte) dias de sua publicação.

Justificação

Esta proposição busca implementar, sobretudo 
para as empresas exportadoras, um mecanismo efi-
ciente de compensação de créditos tributários federais 
com os tributos federais a pagar.

Muito embora já exista mecanismo que possibili-
te essa compensação, nem todos os tributos federais 
a pagar podem ser utilizados nessa operação. Nesse 
contexto, as empresas exportadoras, em virtude da 
isenção sobre as operações de exportação, muitas 
vezes dispõem de uma quantidade de tributos compen-
sáveis a pagar inferiores aos créditos tributários que 
detêm – como os referentes a PIS e Cofins, que são 
continuamente acumulados em virtude das compras 
de máquinas, equipamentos e outros insumos.

O problema existe principalmente porque os tri-
butos incidentes sobre a folha de pagamentos, que 
usualmente são expressivos mesmo para as empresas 
exportadoras, não podem ser utilizados na compen-
sação de créditos tributários. Assim, há uma situação 
anômala, em que os exportadores acumulam créditos 
que deveriam ter sido compensados e não foram, ao 
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mesmo tempo em que continuam recolhendo tributos 
ao Fisco como se esses créditos fossem inexistentes. 
Essa compensação deve ser permitida.

Em tese, haveria a possibilidade, ao menos teó-
rica, de os exportadores obterem da Receita Federal 
uma ordem de pagamento em virtude dos créditos 
não compensados. Contudo, na prática, a excessiva 
burocracia e a lentidão nesse processo praticamente 
inviabilizam essa sistemática, que é desnecessária uma 
vez que, em paralelo, os exportadores vêm efetuando 
os pagamentos de suas contribuições sobre a folha.

É importante destacar que não haverá qualquer 
ônus para os regimes de previdência, uma vez que é 
estipulado que os valores referentes à compensação 
serão internamente repassados pela Receita Federal 
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social em 
no máximo dois dias úteis.

Poder-se-ia imaginar que a medida acarretaria 
perda de arrecadação à Receita Federal, mas esse 
argumento é falacioso. Afinal, se o Fisco se apro-
pria de tributos que deveriam ter sido restituídos aos 
exportadores e não o foram por motivos operacio-
nais ou burocráticos, trata-se de uma arrecadação 
espúria, e o não-recebimento desses valores, evi-
dentemente, não deve ser classificado como perda 
de arrecadação.

Apesar desse aspecto, temos a preocupação 
dos impactos financeiros que poderão ser advindos 
da restituição do estoque acumulado ao longo dos 
anos dos montantes que foram indevidamente reti-
dos pelo Fisco e que pertencem aos exportadores. 
Assim, estipulamos que a restituição desse estoque 
ocorrerá de forma escalonada ao longo de quatro 
anos. A exceção será para os débitos em atraso, os 
quais, por não terem sido ainda recebidos pelo Fis-
co, poderão ser imediatamente compensados com 
créditos antigos.

Trata-se, desta forma, de uma proposição respon-
sável, que contribuirá significativamente para corrigir essa 
importante falha de nosso sistema tributário, que prejudica 
sobremaneira os exportadores brasileiros, que foram, inclu-
sive, duramente afetados pela crise econômica mundial.

Sala das Sessões,    de                       de 2009. – 
Deputado Rodrigo Rocha Loures, Presidente. – De-
putado Neudo Campos, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº , DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e  

avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à  
repercussão no Comércio)

Altera, para as empresas exportado-
ras, o Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte de que 
trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar altera, para as 

empresas exportadoras, o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno Porte de que 
trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

Art. 2º Os arts. 3º e 18 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 3º..................... ..............................
............................. .................................
§ 1º-A. O limite de que trata o inciso II do 

caput deste artigo é ampliado, em até 20%, 
no montante das receitas auferidas nas expor-
tações de bens e serviços.

§ 1º-B. A regra estipulada por meio dos §§ 
1-A e 1-B deste artigo será também aplicada 
aos limites de que tratam os §§ 10 e 11 deste 
artigo e os arts. 18, §§ 16 a 18; 18-A, §§ 1º e 
2º; 30, inciso III; e 68.

 .......................... ..........................“ (NR)
“Art. 18. ...............  .................................
§ 1º O sujeito passivo utilizará, nos Ane-

xos I a V desta Lei Complementar:
I – a receita bruta das exportações de 

bens e serviços acumulada nos 12 (doze) 
meses anteriores ao do período de apuração, 
para efeito de determinação da alíquota a ser 
utilizada para essas operações; e

II – a receita bruta das vendas de bens 
e serviços no país acumulada nos 12 (doze) 
meses anteriores ao do período de apuração, 
para efeito de determinação da alíquota a ser 
utilizada para essas operações.

 ......................................................”(NR)
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação.

Justificação

Consideramos que o incentivo as exportações 
das micro e pequenas empresas é medida de funda-
mental importância para o País, sobretudo no atual 
ambiente em que se espera o progressivo acirramento 
do comércio internacional.

Pela regra vigente do Supersimples, criado pela 
Lei Complementar nº 123, de 2006, o enquadramento 
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como micro ou pequena empresa depende da receita 
bruta obtida, que também é utilizada para a determi-
nação da alíquota que será aplicada para o cálculo do 
recolhimento tributário, de forma que, quanto maior a 
receita, maior a alíquota.

Nossa proposta é no sentido da ampliação dos limi-
tes de enquadramento para as micro e pequenas empre-
sas que realizem operações de comércio internacional. 
Assim, consideramos que as receitas auferidas nas ex-
portações devem possibilitar a ampliação, em até 20%, 
dos limites de enquadramento para o Supersimples.

Adicionalmente, propomos que, uma vez que 
sejam atendidas as condições para enquadramento 
no Supersimples, as receitas utilizadas para deter-
minação da alíquota sejam segregadas em receitas 
domésticas e receitas de exportação.

Desta forma, uma pequena empresa pode até 
possuir um porte razoável nas suas operações domés-
ticas, mas se ela nada exportar, suas primeiras vendas 
ao exterior – e apenas elas – poderiam ser tributadas 
nas alíquotas aplicáveis às microempresas. Busca-se, 
assim, estimular significativamente as exportações das 
micro e pequenas empresas.

Entendemos que essas medidas são extrema-
mente oportunas, que visam contribuir para que o 
micro e pequenas empresas participem cada vez 
mais do acirrado ambiente do comércio interna-
cional.

Sala das Sessões,   de                 de 2009. – De-
putado Rodrigo Rocha Loures,  Presidente. – Depu-
tado Neudo Campos, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº , DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e 

 avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao fi-
nal, formular propostas ao Poder Executivo e  

ao País, especificamente no que diz respeito à re-
percussão no Comércio)

Altera limites de enquadramento para 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte de que trata a 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar altera limites de 

enquadramento para o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º. A Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 3º ........................... .......................
I – no caso das microempresas, o empre-

sário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$300.000,00 (trezentos 
mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno 
porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, re-
ceita bruta superior a R$300.000,00 (trezentos 
mil reais) e igual ou inferior a R$3.000.000,00 
(três milhões de reais).

§ 10. A microempresa e a empresa de pe-
queno porte que no decurso do ano-calendário 
de início de atividade ultrapassarem o limite de 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
multiplicados pelo número de meses de funcio-
namento nesse período estarão excluídas do 
regime desta Lei Complementar, com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, 
os Estados e seus respectivos Municípios ado-
tarem o disposto nos incisos I e II do caput do 
art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, 
caso a receita bruta auferida durante o ano-
calendário de início de atividade ultrapasse o 
limite de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco 
mil reais) ou R$187.500,00 (cento e oitenta e 
sete mil e quinhentos reais), respectivamente, 
multiplicados pelo número de meses de fun-
cionamento nesse período, estará excluída do 
regime tributário previsto nesta Lei Comple-
mentar em relação ao pagamento dos tributos 
estaduais e municipais, com efeitos retroativos 
ao início de suas atividades.

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

“Art. 18. ........................... ......................
............................. .................................
§ 16. Se o valor da receita bruta auferida 

durante o ano-calendário ultrapassar o limite 
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais) multiplicados pelo número de meses 
do período de atividade, a parcela de receita 
que exceder o montante assim determinado 
estará sujeita às alíquotas máximas previstas 
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nos Anexos I a V desta Lei Complementar, pro-
porcionalmente conforme o caso, acrescidas 
de 20% (vinte por cento).

§ 17. Na hipótese de o Distrito Federal 
ou o Estado e os Municípios nele localizados 
adotarem o disposto nos incisos I e II do caput 
do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Com-
plementar, a parcela da receita bruta auferida 
durante o ano-calendário que ultrapassar o 
limite de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco 
mil reais) ou R$187.500,00 (cento e oitenta e 
sete mil e quinhentos reais), respectivamente, 
multiplicados pelo número de meses do perío-
do de atividade, estará sujeita, em relação aos 
percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às 
alíquotas máximas correspondentes a essas 
faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei 
Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no âmbito de suas respecti-
vas competências, poderão estabelecer, na 
forma definida pelo Comitê Gestor, indepen-
dentemente da receita bruta recebida no mês 
pelo contribuinte, valores fixos mensais para 
o recolhimento do ICMS e do ISS devido por 
microempresa que aufira receita bruta, no 
ano-calendário anterior, de até R$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), ficando a micro-
empresa sujeita a esses valores durante todo 
o ano-calendário.

 ......................................................”(NR)
“Art. 18-A. .......................... ...................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-

se MEI o empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil, que tenha auferido 
receita bruta, no ano-calendário anterior, de 
até R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 
optante pelo Simples Nacional e que não este-
ja impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo.

§ 2º No caso de início de atividades, o 
limite de que trata o § 10 deste artigo será de 
R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta re-
ais) multiplicados pelo número de meses com-
preendido entre o inicio da atividade e o final 
do respectivo ano-calendário, consideradas as 
frações de meses como um mês inteiro.

§ 3º ................................. ......................
...............................................................
III – não se aplicam as isenções espe-

cíficas para as microempresas e empresas 
de pequeno porte concedidas pelo Estado, 
Município ou Distrito Federal a partir de 1º de 
julho de 2007 que abranjam integralmente a 
faixa de receita bruta anual de R$45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais);

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

“Art. 19. ........................... ......................
I – os Estados cuja participação no Pro-

duto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% 
(um por cento) poderão optar pela aplicação, 
em seus respectivos territórios, das faixas de 
receita bruta anual até R$1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais);

II – os Estados cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% 
(um por cento) e de menos de 5% (cinco por 
cento) poderão optar pela aplicação, em seus 
respectivos territórios, das faixas de receita 
bruta anual até R$2.250.000,00 (dois milhões 
e duzentos e cinquenta mil reais); e

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

“Art. 26. .................................. ...............
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário 
de até R$45.000,00 (quarenta e cinco mil re-
ais), na forma estabelecida em ato do Comitê 
Gestor, farão a comprovação da receita bruta, 
mediante apresentação do registro de vendas 
ou de prestação de serviços, ficando dispensa-
dos da emissão do documento fiscal previsto 
no inciso I do caput deste artigo, ressalvadas 
as hipóteses de emissão obrigatória previstas 
pelo referido Comitê.

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

“Art. 30. ............................. ....................
III – obrigatoriamente, quando ultrapas-

sado, no ano-calendário de início de ativida-
de, o limite de receita bruta correspondente 
a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), multiplicados pelo número de meses 
de funcionamento nesse período, em relação 
aos tributos e contribuições federais, e, em 
relação aos tributos estaduais, municipais 
e distritais, de R$125.000,00 (cento e vinte 
e cinco mil reais) ou R$187.500,00 (cento e 
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oitenta e sete mil e quinhentos reais), tam-
bém multiplicados pelo número de meses de 
funcionamento no período, caso o Distrito 
Federal, os Estados e seus respectivos Mu-
nicípios tenham adotado os limites previstos 
nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, am-
bos desta Lei Complementar.

 .....................................................” (NR)
“Art. 31. .............................. ...................

........................................ ......................
§ 3º A exclusão do Simples Nacional na 

hipótese em que os Estados, Distrito Federal 
e Municípios adotem limites de receita bruta 
inferiores a R$3.000.000,00 (três milhões de 
reais) para efeito de recolhimento do ICMS e 
do ISS seguirá as regras acima, na forma re-
gulamentada pelo Comitê Gestor.

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

“Art. 68. Considera-se pequeno empre-

sário, para efeito de aplicação do disposto 

nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, o empresário individual 

caracterizado como microempresa na forma 

desta Lei Complementar que aufira receita 

bruta anual de até R$45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais).” (NR)

Art. 3º Os Anexos I a V da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar 

com a redação dos Anexos I a V desta Lei Comple-

mentar;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 

do ano seguinte ao de sua publicação.
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Justificação

É sempre oportuno destacar que as micro e pe-
quenas empresas apresentam papel efetivamente 
crucial para o desenvolvimento sócio-econômico do 
País. Nesse sentido, foi criada a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, que é a Lei do Simples, que abran-
gia, contudo, apenas os tributos federais.

Em 2005, os limites do Simples tiveram os seus 
valores duplicados por meio da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005. Para o enquadramento como 

microempresa, os limites foram alterados de 120 mil 
para 240 mil reais e, para as pequenas empresas, a 
alteração foi de 1,2 milhão para 2,4 milhões de reais.

Em dezembro de 2006, foi sancionada a Lei 
Complementar nº 123, que criou o Supersimples. Os 
limites de faturamento para enquadrar uma empresa 
como micro ou pequena empresa foram os mesmos 
utilizados pelo Simples, após a duplicação de novem-
bro de 2005. Muito embora não tenha novamente ex-
pandido os limites de referência, há que se considerar 
que o Supersimples expandiu benefícios, uma vez que 
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passa-se a contemplar não apenas tributos federais, 
mas também estaduais e municipais.

Por outro lado, os valores das tabelas do Super-
simples, estipulados em dezembro de 2006, não foram 
ainda atualizados. A esse respeito, é crucial destacar 
que a inflação brasileira, apesar de estar sob controle, 
não pode ser desprezada, sobretudo quando se trata 
de intervalos de tempo que abrangem diversos anos.

Com efeito, utilizando os dados da inflação pas-
sada e as expectativas divulgadas pelo Banco Central 
do Brasil, espera-se que a inflação acumulada entre 
dezembro de 2006 até dezembro de 2009 seja da 
ordem de 15% medida pelo IPCA, e de 20% medida 
pelo IGPM. Se considerarmos a variação até o final 
de 2010, esses índices são de 20% para o IPCA e de 
25% para o IGPM. Assim, levando-se em consideração 
os intervalos de tempo para a tramitação da presente 
proposta e para a entrada em vigor das disposições, 
consideramos ser necessário proceder a atualização 
das tabelas do Supersimples em 25%.

Deve-se destacar que essa é uma proposta res-
ponsável, que tão somente recompõe os valores de 
referência aplicáveis às micro e pequenas empresas, 
sem reintroduzir a indexação à economia.

A esse respeito, consideramos inclusive que um 
dos desafios a serem enfrentados pelo Brasil refere-se 
à redução das indexações ainda existentes em nossa 
economia. Os preços administrados sofrem reajustes 
automáticos em função da inflação observada no pas-
sado, e muitos contratos privados ainda utilizam essa 
metodologia, representando uma barreira contra o retor-
no da inflação às metas estipuladas após a ocorrência 
de choques na economia que afetem os preços.

Evidentemente, não se defende que os desvios 
no comportamento da inflação sejam suportados in-
devidamente pelos agentes econômicos. Ao contrário, 
o que se incentiva é que os preços dependam cada 
vez mais das expectativas futuras quanto à inflação, e 
não dos índices passados. Normalmente, os desvios 
do comportamento da inflação em relação às expec-
tativas de mercado prevalecentes em um determinado 
instante podem ocorrer tanto para maior como para 
menor, ou seja, a inflação real pode ser tanto superior 
ou inferior do que o anteriormente projetado, e essas 
diferenças tendem, grosso modo, a se compensar ao 
longo dos anos, corrigindo os erros de estimativa efe-
tuados pelos agentes.

Assim, consideramos que a evolução dos preços 
deve depender cada vez mais das expectativas de infla-
ção – que, por sua vez, são influenciadas pelas metas 
de inflação estipuladas – e cada vez menos por índices 

passados de inflação. Por esse motivo, não conside-
ramos adequado estipular gatilhos automáticos para 
reajuste do Supersimples. Alternativamente, pode-se 
optar, em um projeto de lei, por utilizar as expectativas 
futuras para reajustar limites de enquadramento. Essa 
é a opção que aqui propomos.

Sala das Sessões, – Deputado Rodrigo Rocha 
Loures, Presidente – Deputado Neudo Campos, 
Relator.

PROJETO DE LEI Nº , DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e  

avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito  
à repercussão no Comércio)

Estabelece, no âmbito da União, pro-
cedimentos para a administração pública 
direta e indireta.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece direitos para as pessoas 

naturais e jurídicas nas solicitações que efetuarem junto 
à administração pública federal direta ou indireta.

Art. 2º A pessoa natural ou jurídica que efetuar 
solicitação junto à administração pública federal direta 
ou indireta tem o direito de ser informado quanto ao 
prazo necessário em que será atendida.

§ 1º As solicitações de que tratam o caput deste 
artigo abrangem quaisquer requerimentos adminis-
trativos efetuados por pessoas naturais ou jurídicas, 
incluindo pedidos de autorização e licença, inclusive 
ambiental, de vistorias e emissão de certidões, decla-
rações e instrumentos afins.

§ 2º A pessoa natural ou jurídica de que trata o 
caput deste artigo tem o direito de ser informado, pelo 
órgão ou entidade da administração pública federal 
direta ou indireta ao qual dirigiu a solicitação:

I – Do prazo estipulado em lei ou ato normativo 
para resposta, caso o assunto seja da competência do 
órgão ou entidade ao qual foi dirigida a solicitação;

II – Do prazo máximo em que a solicitação que 
encaminhou será respondida, caso inexista o prazo de 
que trata o inciso I deste parágrafo e o assunto seja 
da competência do órgão ou entidade ao qual foi diri-
gida a solicitação;

III – de que a solicitação não é da competência 
do órgão ou entidade ao qual foi dirigida a solicitação, 
ou que o solicitante não é parte interessada legitima 
para efetuá-la.
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§ 3º O prazo de que trata o inciso II do § 2º des-
te artigo será interrompido na ocorrência de eventos 
que impeçam o atendimento à solicitação, incluindo os 
casos em que o órgão ou entidade da administração 
pública federal direta ou indireta:

I – aguarda informação, manifestação ou provi-
dência do solicitante ou interessado devidamente no-
tificado a respeito; e

II – encontra-se impedido de atuar em virtude de 
decisão judicial.

§ 4º Não é considerado evento impeditivo ao 
atendimento à solicitação o período de tempo em que 
se aguarda informação, manifestação ou providência 
de qualquer outro órgão ou entidade da administração 
pública federal direta ou indireta.

§ 5º A pessoa natural ou jurídica que efetuar so-
licitação de menor complexidade, rotineiramente rece-
bida pelo órgão ou entidade da administração pública 
federal direta ou indireta, tem o direito a receber ime-
diatamente as informações de que tratam os incisos I 
a III do § 2º deste artigo.

§ 6º A pessoa natural ou jurídica que efetuar 
solicitação de maior complexidade ou que não seja 
rotineiramente recebida pelo órgão ou entidade da 
administração pública federal direta ou indireta tem o 
direito a conhecer a data limite em que as informações 
de que tratam os incisos I a III do § 2º deste artigo 
serão prestadas.

§ 7º A pessoa natural ou jurídica que receber 
do órgão ou entidade da administração pública fede-
ral direta ou indireta a informação de que o prazo de 
atendimento será igual ou superior a dezoito meses 
tem o direito de conhecer, na mesma oportunidade, 
de forma detalhada, inclusive por escrito, os motivos 
que fundamentaram a necessidade do respectivo pra-
zo de atendimento.

Art. 3º Na hipótese de indeferimento da solicita-
ção ou de discordância do solicitante com os prazos 
ou informações de que tratam os incisos I a III do §2º, 
art. 2º desta Lei, poderá o interessado ou solicitante 
oferecer recurso, na forma estipulada pelos arts. 56 a 
65 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 4º Na ação judicial que trate, inclusive, de 
perdas e danos sofridos pelo solicitante ou interessado, 
o juiz levará em consideração as informações, funda-
mentações e decisões administrativas de que tratam 
os arts. 2º, §§ 2º, 6º e 7º; 3º e 4º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
120 (cento e vinte) dias de sua publicação.

Justificação

Consideramos que a agilidade e eficiência da 
administração pública é componente importante para 
o estímulo às ações privadas. Nesse sentido, é inde-
sejável que o empreendedor não receba qualquer si-
nalização do Poder Público quanto aos prazos que a 
administração efetivamente necessitará para resposta 
às suas solicitações, como nos casos relativos a pedi-
dos de autorização e licença, inclusive ambiental, bem 
como de vistorias e emissão de certidões, declarações 
e instrumentos afins.

Desta forma, estipulamos essencialmente que 
é direito do solicitante conhecer os prazos que a ad-
ministração pública federal direta ou indireta neces-
sitará para atendê-lo, ainda que se trate de prazo 
meramente declarado pela administração naquela 
situação específica, caso não exista prazo legal ou 
regulamentar já estabelecido.

Entendemos que essa mera declaração poderá 
contribuir para evitar abusos no atendimento ao cidadão 
e às empresas. Caso o prazo declarado seja excessivo, 
haverá, ao menos, uma possibilidade de o interessado 
tornar pública essa situação. Adicionalmente, o prazo 
inicialmente declarado poderá servir de importante 
subsídio para o juiz da causa, inclusive de perdas e 
danos, eventualmente ajuizada contra a administração 
pública federal direta ou indireta.

Trata-se, assim, de uma proposição elaborada em 
consonância ao principio constitucional da eficiência 
da administração pública, que objetiva principalmente 
coibir eventuais abusos praticados contra cidadãos e 
agentes econômicos.

Sala das Sessões,      de                   de 2009. – 
Deputado Rodrigo Rocha Loures, Presidente – De-
putado Neudo Campos, Relator. 

REQUERIMENTO 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Justificação

É sempre oportuno destacar que as micro e pe-
quenas empresas apresentam papel efetivamente 
crucial para o desenvolvimento sócio-econômico do 
País. Nesse sentido, foi criada a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, que é a Lei do Simples, que abran-
gia, contudo, apenas os tributos federais.
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Em 2005, os limites do Simples tiveram os seus 
valores duplicados por meio da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005. Para o enquadramento como 
microempresa, os limites foram alterados de 120 mil 
para 240 mil reais e, para as pequenas empresas, a 
alteração foi de 1,2 milhão para 2,4 milhões de reais.

Em dezembro de 2006, foi sancionada a Lei 
Complementar nº 123, que criou o Supersimples. Os 
limites de faturamento para enquadrar uma empresa 
como micro ou pequena empresa foram os mesmos 
utilizados pelo Simples, após a duplicação de novem-
bro de 2005. Muito embora não tenha novamente ex-
pandido os limites de referência, há que se considerar 
que o Supersimples expandiu benefícios, uma vez que 
passa-se a contemplar não apenas tributos federais, 
mas também estaduais e municipais.

Por outro lado, os valores das tabelas do Super-
simples, estipulados em dezembro de 2006, não foram 
ainda atualizados. A esse respeito, é crucial destacar 
que a inflação brasileira, apesar de estar sob controle, 
não pode ser desprezada, sobretudo quando se trata 
de intervalos de tempo que abrangem diversos anos.

Com efeito, utilizando os dados da inflação pas-
sada e as expectativas divulgadas pelo Banco Central 
do Brasil, espera-se que a inflação acumulada entre 
dezembro de 2006 até dezembro de 2009 seja da 
ordem de 15% medida pelo IPCA, e de 20% medida 
pelo IGPM. Se considerarmos a variação até o final 
de 2010, esses índices são de 20% para o IPCA e de 
25% para o IGPM. Assim, levando-se em consideração 
os intervalos de tempo para a tramitação da presente 
proposta e para a entrada em vigor das disposições, 
consideramos ser necessário proceder a atualização 
das tabelas do Supersimples em 25%.

Deve-se destacar que essa é uma proposta res-
ponsável, que tão somente recompõe os valores de 
referência aplicáveis às micro e pequenas empresas, 
sem reintroduzir a indexação à economia.

A esse respeito, consideramos inclusive que um 
dos desafios a serem enfrentados pelo Brasil refere-se 
à redução das indexações ainda existentes em nossa 
economia. Os preços administrados sofrem reajustes 
automáticos em função da inflação observada no pas-
sado, e muitos contratos privados ainda utilizam essa 
metodologia, representando uma barreira contra o retor-
no da inflação às metas estipuladas após a ocorrência 
de choques na economia que afetem os preços.

Evidentemente, não se defende que os desvios 
no comportamento da inflação sejam suportados in-
devidamente pelos agentes econômicos. Ao contrário, 
o que se incentiva é que os preços dependam cada 
vez mais das expectativas futuras quanto à inflação, e 
não dos índices passados. Normalmente, os desvios 
do comportamento da inflação em relação às expec-
tativas de mercado prevalecentes em um determinado 

instante podem ocorrer tanto para maior como para 
menor, ou seja, a inflação real pode ser tanto superior 
ou inferior do que o anteriormente projetado, e essas 
diferenças tendem, grosso modo, a se compensar ao 
longo dos anos, corrigindo os erros de estimativa efe-
tuados pelos agentes.

Assim, consideramos que a evolução dos preços 
deve depender cada vez mais das expectativas de infla-
ção – que, por sua vez, são influenciadas pelas metas 
de inflação estipuladas – e cada vez menos por índices 
passados de inflação. Por esse motivo, não conside-
ramos adequado estipular gatilhos automáticos para 
reajuste do Supersimples. Alternativamente, pode-se 
optar, em um projeto de lei, por utilizar as expectativas 
futuras para reajustar limites de enquadramento. Essa 
é a opção que aqui propomos.

Sala das Sessões, – Deputado Rodrigo Rocha 
Loures, Presidente – Deputado Neudo Campos, Re-
lator.

PROJETO DE LEI Nº , DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Estabelece, no âmbito da União, pro-
cedimentos para a administração pública 
direta e indireta.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece direitos para as pessoas 

naturais e jurídicas nas solicitações que efetuarem junto 
à administração pública federal direta ou indireta.

Art. 2º A pessoa natural ou jurídica que efetuar 
solicitação junto à administração pública federal direta 
ou indireta tem o direito de ser informado quanto ao 
prazo necessário em que será atendida.

§ 1º As solicitações de que tratam o caput deste 
artigo abrangem quaisquer requerimentos adminis-
trativos efetuados por pessoas naturais ou jurídicas, 
incluindo pedidos de autorização e licença, inclusive 
ambiental, de vistorias e emissão de certidões, decla-
rações e instrumentos afins.

§ 2º A pessoa natural ou jurídica de que trata o 
caput deste artigo tem o direito de ser informado, pelo 
órgão ou entidade da administração pública federal di-
reta ou indireta ao qual dirigiu a solicitação:

I – do prazo estipulado em lei ou ato normativo 
para resposta, caso o assunto seja da competência do 
órgão ou entidade ao qual foi dirigida a solicitação;

II – do prazo máximo em que a solicitação que 
encaminhou será respondida, caso inexista o prazo de 
que trata o inciso I deste parágrafo e o assunto seja 
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da competência do órgão ou entidade ao qual foi diri-
gida a solicitação;

III – de que a solicitação não é da competência 
do órgão ou entidade ao qual foi dirigida a solicitação, 
ou que o solicitante não é parte interessada legitima 
para efetuá-la.

§ 3º O prazo de que trata o inciso II do § 2º des-
te artigo será interrompido na ocorrência de eventos 
que impeçam o atendimento à solicitação, incluindo os 
casos em que o órgão ou entidade da administração 
pública federal direta ou indireta:

I – aguarda informação, manifestação ou provi-
dência do solicitante ou interessado devidamente no-
tificado a respeito; e

II – encontra-se impedido de atuar em virtude de 
decisão judicial.

§ 4º Não é considerado evento impeditivo ao 
atendimento à solicitação o período de tempo em que 
se aguarda informação, manifestação ou providência 
de qualquer outro órgão ou entidade da administração 
pública federal direta ou indireta.

§ 5º A pessoa natural ou jurídica que efetuar so-
licitação de menor complexidade, rotineiramente rece-
bida pelo órgão ou entidade da administração pública 
federal direta ou indireta, tem o direito a receber ime-
diatamente as informações de que tratam os incisos I 
a III do § 2º deste artigo.

§ 6º A pessoa natural ou jurídica que efetuar 
solicitação de maior complexidade ou que não seja 
rotineiramente recebida pelo órgão ou entidade da 
administração pública federal direta ou indireta tem o 
direito a conhecer a data limite em que as informações 
de que tratam os incisos I a III do § 2º deste artigo se-
rão prestadas.

§ 7º A pessoa natural ou jurídica que receber 
do órgão ou entidade da administração pública fede-
ral direta ou indireta a informação de que o prazo de 
atendimento será igual ou superior a dezoito meses 
tem o direito de conhecer, na mesma oportunidade, 
de forma detalhada, inclusive por escrito, os motivos 
que fundamentaram a necessidade do respectivo pra-
zo de atendimento.

Art. 3º Na hipótese de indeferimento da solicita-
ção ou de discordância do solicitante com os prazos 
ou informações de que tratam os incisos I a III do §2º, 
art. 2º desta Lei, poderá o interessado ou solicitante 
oferecer recurso, na forma estipulada pelos arts. 56 a 
65 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 4º Na ação judicial que trate, inclusive, de 
perdas e danos sofridos pelo solicitante ou interessado, 
o juiz levará em consideração as informações, funda-
mentações e decisões administrativas de que tratam 
os arts. 2º, §§ 2º, 6º e 7º; 3º e 4º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
120 (cento e vinte) dias de sua publicação.

Justificação

Consideramos que a agilidade e eficiência da 
administração pública é componente importante para 
o estímulo às ações privadas. Nesse sentido, é inde-
sejável que o empreendedor não receba qualquer si-
nalização do Poder Público quanto aos prazos que a 
administração efetivamente necessitará para resposta 
às suas solicitações, como nos casos relativos a pedi-
dos de autorização e licença, inclusive ambiental, bem 
como de vistorias e emissão de certidões, declarações 
e instrumentos afins.

Desta forma, estipulamos essencialmente que é 
direito do solicitante conhecer os prazos que a admi-
nistração pública federal direta ou indireta necessitará 
para atendê-lo, ainda que se trate de prazo meramente 
declarado pela administração naquela situação espe-
cífica, caso não exista prazo legal ou regulamentar já 
estabelecido.

Entendemos que essa mera declaração poderá 
contribuir para evitar abusos no atendimento ao cidadão 
e às empresas. Caso o prazo declarado seja excessivo, 
haverá, ao menos, uma possibilidade de o interessado 
tornar pública essa situação. Adicionalmente, o prazo 
inicialmente declarado poderá servir de importante 
subsídio para o juiz da causa, inclusive de perdas e 
danos, eventualmente ajuizada contra a administração 
pública federal direta ou indireta.

Trata-se, assim, de uma proposição elaborada em 
consonância ao principio constitucional da eficiência 
da administração pública, que objetiva principalmente 
coibir eventuais abusos praticados contra cidadãos e 
agentes econômicos.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, Presidente – Deputado Neudo 
Campos, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, por meio do Ministério da Fa-
zenda, sugerindo a redução das alíquotas 
do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF) nas operações 
que especifica.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
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Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, § 
1º do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo. 
Sr Ministro da Fazenda a Indicação em anexo, propondo 
a redução das alíquotas do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF) nas operações que especifica.

Sala das Sessões,  de   de  2009. – Deputado 
Rodrigo Rocha Loures, Presidente. – Deputado Neu-
do Campos, Relator.

INDICAÇÃO Nº   DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Sugere a redução das alíquotas do Im-
posto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobi-
liários (IOF) nas operações que especifica.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A presente indicação tem como objetivo sugerir 

a esse Ministério a adoção de medida voltada para o 
combate aos efeitos da crise internacional. Esta é uma 
iniciativa parlamentar que foi aprovada pelos mem-
bros da “Comissão Especial destinada ao exame e 
avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão no 
Comércio”, da Câmara dos Deputados.

Trata-se da redução das alíquotas do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), tributos de nature-
za eminentemente regulatória. De fato, o momento que 
passa a economia brasileira recomenda a desoneração 
de uma série de operações com o objetivo de incentivar 
a tomada de crédito e a contratação de seguros, bem 
como reduzir o custo sobre as operações cambiais.

Com efeito, enquanto a arrecadação do IOF foi de 
R$6,8 bilhões e em 2006 e de R$7,8 bilhões em 2007, 
com o fim da CPMF houve uma expressiva elevação na 
arrecadação desse imposto, que atingiu nada menos que 
R$20,3 bilhões no ano de 2008, sendo que, desse mon-
tante, R$14,9 bilhões foram arrecadados em virtude de 
operações de crédito. Observa-se, assim, um aumento de 
nada menos que 160% na arrecadação do tributo, que pas-
sa a apresentar características de imposto arrecadatório.

Ademais, há que se observar que a tributação do 
IOF não compreende apenas uma parcela variável, que 
depende do prazo da operação, mas também uma par-
cela fixa, de 0,38%, cuja incidência independe do prazo. 
Desta forma, as operações de curto prazo são sobrema-

neira penalizadas, uma vez que, nesse caso, a parcela 
fixa é apropriada em um menor número de dias.

A esse respeito, estimamos que a parcela do ICE 
existente em virtude dessa parcela fixa corresponde, 
grosso modo, a cerca de 100 dias de tributação da 
parte variável desse tributo. Assim, percebe-se o grau 
em que o tributo penaliza as operações de curto pra-
zo, como as relativas a descontos de duplicatas, cujo 
prazo médio é de cerca de 45 dias.

Nesse sentido, estamos propondo a Vossa Exce-
lência a desoneração das seguintes operações:

I – crédito:
a) redução a zero das alíquotas previstas nos 

incisos, alíneas e itens do caput do art. 7° do Decreto 
n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007;

b) redução a zero da alíquota prevista no § 15 
do art. 7° do Decreto n° 6.306, de 2007;

c) redução a zero da alíquota prevista no § 5° do 
art. 8° do Decreto n° 6.306, de 2007;

II – câmbio:
a) redução da alíquota prevista no inciso I do § 1° 

do art. 15 do Decreto n° 6.306, de 2007, para 5%;
b) redução da alíquota prevista no inciso II do § 

1° do art. 15 do Decreto n° 6.306, de 2007, para 2%;
c) redução a zero da alíquota prevista nos incisos IV 

e XX do § 1° do art. 15 do Decreto n° 6.306, de 2007;
III – seguros:
a) redução a zero da alíquota prevista nos incisos 

II do § 1° do art. 22 do Decreto n° 6.306, de 2007;
b) redução da alíquota prevista no inciso III do § 

1° do art. 22 do Decreto n° 6.306, de 2007, para 2%;
c) redução da alíquota prevista no inciso III do § 

1° do art. 22 do Decreto n° 6.306, de 2007, para 7%.
Certos de que V. Exa dispensará a necessária aten-

ção segundo os maiores interesses da Nação, submete-
mos a presente indicação sua elevada consideração.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, Presidente. – Deputado Neudo 
Campos, Relator. 

REQUERIMENTO 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, por meio do Banco Central do 
Brasil, sugerindo a redução dos depósitos 
compulsórios.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 113, inciso I, § 1º 

do Regimento Interno e no art. 25, parágrafo único, da Lei 
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Por esse motivo, apesar da redução de alíquotas, 
consideramos que não houve uma efetiva redução do 
volume recolhido de depósitos compulsórios, uma vez 
que a alteração ocorrida a partir de setembro apenas 
compensou a expressiva elevação dos recolhimentos 
observada a partir de abril de 2008.

Entendemos que a redução desses depósitos 
possivelmente não acarretará, de imediato, a expan-
são das carteiras de crédito ou a redução dos spreads 
bancários. Afinal, uma parte desses depósitos é cons-

tituída por títulos públicos, que apenas passariam a ser 
negociados livremente pelas instituições financeiras. Por 
outro lado, caso ocorresse a restituição de depósitos 
compulsórios não remunerados, a Autoridade Monetá-
ria provavelmente seria compelida a atuar no mercado 
interbancário, de forma a manter estáveis as taxas de 
juro, que devem permanecer em patamares próximos 
à meta estipulada para a taxa Selic. Dessa forma, uma 
parcela importante da liquidez liberada a partir dos de-

nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que seja encaminhada 
ao Exmº Sr. Ministro Presidente do Banco Central do Brasil 
a Indicação em anexo, propondo a redução dos depósitos 
compulsórios devidos ao Banco Central do Brasil.

Sala das Sessões, de  de 2009. – Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, Presidente – Deputado Neudo 
Campos, Relator.

INDICAÇÃO Nº  DE  2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Sugere a redução dos depósitos com-
pulsórios.

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do 
Banco Central do Brasil:

A presente indicação tem como objetivo sugerir 
a esse Ministério a adoção de medida voltada para o 
combate aos efeitos da crise internacional. Esta é uma 
iniciativa parlamentar que foi aprovada pelos mem-
bros da “Comissão Especial destinada ao exame e 
avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão no 
Comércio”, da Câmara dos Deputados.

Trata-se da redução dos depósitos compulsórios 
(recolhimentos ou encaixes obrigatórios). Muito embo-
ra tenha ocorrido a redução das alíquotas a partir de 
setembro de 2008, quando são analisados os dados 
referentes ao volume de compulsórios efetivamente re-
colhidos constata-se que essa medida essencialmente 
anulou a vigorosa expansão do volume de depósitos 
compulsórios ocorrida no segundo e terceiro trimestres 
de 2008, quando a economia estava aquecida. Essa 
elevação é apresentada no gráfico a seguir:
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pósitos compulsórios seria possivelmente imunizada por 
essa necessária atuação no Banco Central.

Contudo, apesar desses aspectos, consideramos 
que a liberação dos compulsórios configura uma me-
dida importante e necessária nesse momento. Uma 
vez que as instituições financeiras disponham, a par-
tir da liberação dos compulsórios, de uma maior liqui-
dez financeira – ainda que na forma de títulos livres 
–, espera-se que paulatinamente uma parcela dessa 
liquidez adicional seja direcionada a ativos de maior 
rentabilidade, e essa decisão propiciará a expansão do 
crédito no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Em sentido inverso, a manutenção dos atuais 
níveis elevados de depósitos compulsórios represen-
ta uma restrição à expansão das carteiras creditícias, 
uma vez que as instituições financeiras, em virtude dos 
riscos intrínsecos à sua atividade, necessitam manter 
uma reserva de liquidez sob a forma de títulos livres. 
Quanto menor essa reserva, maior o risco de liquidez 
e menor a possibilidade de alocação de recursos às 
operações de crédito.

Desta forma, consideramos que a redução dos 
depósitos compulsórios representa uma medida rele-
vante, que poderá se revelar essencial para a economia 
do País especialmente no atual período de recupera-
ção dos significativos impactos da crise econômico-
financeira mundial sobre o Brasil.

Certos de que V. Exª dispensará a necessária 
atenção segundo os maiores interesses da Nação, 
submetemos a presente indicação à sua elevada con-
sideração.

Sala das Sessões, de 2009. – Deputado Rodri-
go Rocha Loures, Presidente – Deputado Neudo 
Campos, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, por meio do Ministério da Educa-
ção, sugerindo que as diretrizes curriculares 
nacionais para a educação básica incluam 
o tema “educação financeira”.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, § 

1° do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo 
Sr. Ministro da Educação a Indicação em anexo, propondo 
que as diretrizes curriculares nacionais para a educação 
básica incluam o tema “educação financeira”.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, Presidente. – Deputado Neudo 
Campos, Relator.

INDICAÇÃO Nº   DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Sugerindo que as diretrizes curricula-
res nacionais para a educação básica inclu-
am o tema “educação financeira”.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A presente indicação, aprovada pelos membros 

da “Comissão Especial destinada ao exame e avaliação 
da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular pro-
postas ao Poder Executivo e ao País, especificamente 
no que diz respeito à repercussão no Comércio”, da 
Câmara dos Deputados, tem por objetivo sugerir que 
as diretrizes curriculares nacionais para a educação 
básica incluam o tema “educação financeira”.

Consideramos que é de grande importância, para 
o desenvolvimento sustentável do comércio interno, 
que o cidadão tenha acesso à educação financeira, 
ainda que em seus aspectos mais básicos.

Em virtude da disseminação do uso de cartões 
de crédito e de débito, o cidadão deve receber infor-
mações acerca do fato essencial de que não basta que 
as prestações das compras efetuadas sejam compatí-
veis com seu orçamento: é fundamental conhecer as 
taxas de juros cobradas nessas operações. É aspec-
to central que o consumidor tenha um conhecimento 
básico acerca do custo financeiro das operações que 
pratica, de forma que a expansão do comércio ocorra 
de forma sustentável.

Desta forma, sugerimos, em linhas gerais, que 
as diretrizes curriculares nacionais para a educação 
básica, fundamental ou média, disponham que os con-
teúdos da matemática abordem, ainda que em forma 
de exemplificação, questões simples que envolvam as 
taxas de juros que usualmente são praticadas no comér-
cio, e que a educação financeira seja inserida como um 
tema transversal, que possa ser abordado em diversas 
disciplinas, preparando assim o aluno para as situações 
que usualmente vivencia em operações cotidianas nas 
compras a prazo e na utilização de cartões de crédito 
e cheque especial, entre outros aspectos.

Certos de que V. Exa dispensará a necessária aten-
ção segundo os maiores interesses da Nação, submete-
mos a presente indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões,  de      de   2009. – Deputa-
do Rodrigo Rocha Loures, Presidente. – Deputado 
Neudo Campos, Relator.
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REQUERIMENTO 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

“Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, por meio do Ministério da 
Fazenda, sugerindo que sejam priorizadas 
as ações para a implementação e efetivo 
funcionamento das Zonas de Processa-
mento de Exportação – ZPE”.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso 

I, § 1° do Regimento Interno, que seja encaminhada 
ao Exmo Sr. Ministro da Fazenda a Indicação em ane-
xo, propondo que sejam priorizadas as ações para a 
implementação e efetivo funcionamento das Zonas de 
Processamento de Exportação - ZPE.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – Deputado Ro-
drigo Rocha Loures, Presidente. – Deputado Neudo 
Campos, Relator.

INDICAÇÃO Nº    DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Sugerindo que sejam priorizadas as 
ações para a implementação e efetivo fun-
cionamento das Zonas de Processamento 
de Exportação - ZPE.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A presente indicação, aprovada pelos membros da 

“Comissão Especial destinada ao exame e avaliação da 
Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas 
ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão no Comércio”, da Câmara dos 
Deputados, tem por objetivo sugerir que sejam priorizadas 
as ações para a implementação e efetivo funcionamento 
das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE.

Esta Comissão Especial considera que as ZPEs 
representam um instrumento de crucial importância para 
a redução das desigualdades regionais, crescimento do 
Índice de Desenvolvimento Humano de localidades di-
versas, geração de emprego, ampliação do valor agre-
gado dos produtos exportados e expansão das trocas 
comerciais com o exterior, dentre outros aspectos.

Nesse sentido, julgamos que medidas importantes 
foram recentemente adotadas pela Presidência da Re-
pública e pela Receita Federal do Brasil, podendo ser 
destacadas a Portaria nº 1.022, de 30 de março de 2009, 
que estabelece requisitos e procedimentos para o alfande-
gamento de locais e recintos e dá outras providências; o 
Decreto n° 6.814, de 6 de abril de 2009, que regulamenta 

a Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2007, que por sua vez 
dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo 
das ZPEs; e a Instrução Normativa n° 952, de 2 de julho 
de 2009, que dispõe sobre a fiscalização, o despacho e 
o controle aduaneiros de bens em ZPEs.

Entretanto, entendemos ser importante que o 
Ministério da Fazenda não apenas acompanhe o pro-
cesso de implantação e efetivo funcionamento das 
ZPEs a partir das regras estabelecidas pelas referidas 
normas infralegais, mas também busque identificar a 
necessidade de eventuais aprimoramentos e ajustes 
nesses diplomas normativos, especialmente em as-
pectos logísticos, importantes para as operações das 
empresas nelas instaladas.

Assim, sugerimos que, na medida do possível, se-
jam simplificados procedimentos que venham se mostrar 
excessivamente onerosos, especialmente levando em 
consideração o fato de que não há, ainda, qualquer ZPE 
em efetivo funcionamento no Brasil, o que torna ainda 
mais complexa a tarefa de normalizar esse crucial ins-
trumento de desenvolvimento para nossa economia.

Certos de que V. Exa dispensará a necessária aten-
ção segundo os maiores interesses da Nação, submete-
mos a presente indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões,   de                                              de 
2009. – Deputado Rodrigo Rocha Loures, Presiden-
te. – Deputado Neudo Campos.

RECOMENDAÇÃO 
(Da Comissão Especial destinada ao exame e ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, 

especificamente no que diz respeito à repercussão 
no Comércio)

Recomenda a apreciação das propo-
sições que especifica.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
A “Comissão Especial destinada ao exame e 

avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão no 
Comércio”, com o intuito de contribuir para a supe-
ração da crise econômica aglutinando esforços com 
essa Casa Legislativa, vem transmitir a recomendação, 
aprovada no âmbito desta Comissão Especial, para a 
apreciação das proposições a seguir relacionadas, em 
tramitação na Câmara dos Deputados.

É oportuno destacar que a possibilidade de even-
tuais aprimoramentos nessas proposições, cujos temas 
são relevantes, não deve ser a princípio, descartada.

  Essas proposições são:
I. Projeto de Lei n° 227, de 2007, que dispõe so-

bre a movimentação e armazenagem de mercadorias 
importadas ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença para explorar 
serviços de movimentação e armazenagem de merca-
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dorias em Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera 
a legislação aduaneira e dá outras providências;

II. Projeto de Lei n° 5.072, de 2009, que autori-
za o Poder Executivo a instituir o Conselho de Defesa 
Comercial, órgão vinculado ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, com po-
deres judicantes para aplicar direitos antidumping, 
medidas compensatórias, provisórias ou definitivas, 
e salvaguardas;

III. Mensagem n° 155, de 2009, que submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto da Con-
venção relativa à Admissão Temporária, também co-
nhecida como “Convenção de Istambul”, celebrado em 
Brasília, em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da 
Organização Mundial de Aduanas.

IV. Projeto de Lei Complementar n° 106, de 2007, 
98, que acrescenta novos parágrafos ao art. 17 da Lei 
n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para equiparar 
as administradoras de cartão de crédito às instituições 
financeiras; e

V. Proposta de Emenda à constituição n° 233, 
de 2008, que altera o Sistema Tributário Nacional e 
dá outras providências;

VI. Projeto de Lei Complementar que autoriza a 
divulgação de informações sobre operações de impor-
tação e exportação, apresentado pela Comissão Espe-
cial da Crise quanto à repercussão na Indústria;

VII. Projeto de Lei que estabelece medidas de 
estímulo transitório ao investimento, apresentado pela 
Comissão Especial da Crise quanto à repercussão na 
Indústria; e

VIII. Projetos de Lei Complementar e Projetos 
de Lei apresentados por esta Comissão Especial, que 
trata da repercussão da crise no Comércio.

Justificação

Foram selecionados temas específicos que apre-
sentam relevância no que tange à atenuação dos 
efeitos da crise sobre o comércio interno e externo e 
à consecução de ganhos de eficiência para a econo-
mia brasileira.

Em relação a esses temas, foram identificadas 
proposições que já estão em tramitação na Câmara dos 
Deputados às quais recomendamos a apreciação, ainda 
que com emendas ou na forma de substitutivo, uma vez 
que a possibilidade de eventuais aprimoramentos nessas 
proposições não deve ser a principio, descartada.

A seguir, são relacionados aspectos pelos quais 
consideramos que a tramitação dessas matérias é 
relevante:

I) Projeto de Lei n° 227, de 2007

O Projeto de Lei n° 227, de 2007 de autoria do 
Deputado Milton Monti, dispõe sobre a movimenta-
ção e armazenagem de mercadorias importadas ou 
despachadas para exportação, o alfandegamento de 
locais e recintos, a licença para explorar serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias em 

Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera a legis-
lação aduaneira e dá outras providências.

Atualmente, um dos mais relevantes temas para 
a economia nacional refere-se à remoção dos obstá-
culos à expansão do comércio exterior brasileiro, que 
apresenta importância estratégica para o País. Dentre 
esses obstáculos, pode-se destacar a dificuldade de 
criação de novas áreas alfandegadas, o que, inclusive, 
já ameaçaria o funcionamento dos principais portos na-
cionais. Desta forma, é crucial que a proposição tenha 
tramitação ágil no âmbito do Congresso Nacional.

É oportuno destacar que o Poder Executivo já ha-
via apresentado o Projeto de Lei n° 6.370, de 2005, com 
o mesmo teor. Todavia, em agosto de 2006 o próprio 
Poder Executivo solicitou a sua retirada de tramitação, 
tendo em vista a edição, naquele mesmo mês e sobre 
o mesmo assunto, da Medida Provisória n° 320.

Ao tramitar na Câmara dos Deputados, a Medida 
Provisória n° 320 sofreram alterações, sendo elabo-
rado o Projeto de Conversão n° 25, de 2006. Todavia, 
ao ser encaminhada ao Senado Federal, a proposição 
foi rejeitada, uma vez que não estaria sendo cumprido 
o requisito da urgência, conforme estipulado pelo art. 
62 da Constituição Federal.

Desta forma, o Deputado Milton Monti apresen-
tou o presente Projeto de Lei nº 227, de 2007, que 
reproduz o texto do Projeto de Lei de Conversão nº 
25, de 2006, que havia sido anteriormente aprovado 
nesta Casa, com exceção de algumas pequenas dife-
renças e incorreções redacionais que não afetam seu 
conteúdo. Por seu turno, o Senado Federal, ao rejeitar 
a referida Medida Provisória, também apresentou, em 
14 de dezembro de 2006, o Projeto de Lei do Senado 
n° 327, igualmente fiel ao texto do referido Projeto de 
Lei de Conversão n° 25, de 2006.

A proposição tem por objetivos principais a rees-
truturação do modelo jurídico de organização dos re-
cintos aduaneiros de zona secundária, hoje chamados 
Portos Secos, e da forma de custeio da fiscalização 
aduaneira executada pela Receita Federal do Brasil.

Atualmente, os Portos Secos estão subordinados 
ao regime de permissão e concessão de serviços pú-
blicos, sem que seus serviços estejam arrolados no 
art. 21, XII da Constituição Federal. Argumenta-se que 
esse modelo jurídico dificulta a ampliação da oferta 
dos serviços de movimentação e armazenagem de 
mercadorias, sendo que nos pontos de fronteira com 
menor movimento de cargas não haveria êxito sequer 
em atrair interessados para as licitações.

Assim, a proposição basicamente busca aban-
donar o modelo baseado em concessão e permissão 
de serviço público, propondo um modelo de livre con-
corrência entre os recintos alfandegados de zona se-
cundária. Ao mesmo tempo, a Administração Pública 
estaria autorizada a organizar os serviços nas fronteiras 
terrestres sob outras formas, inclusive para viabilizar 
seu funcionamento nas localidades onde o movimento 
aduaneiro não é atrativo para a exploração privada.
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Desta forma, trata-se de tema complexo, mas de 
grande relevância para o comércio externo brasileiro.

II) Projeto de Lei n° 5.072, de 2009

O Projeto de Lei nº 5.072, de 2009, de autoria do 
Senador Francisco Dornelles, autoriza o Poder Execu-
tivo a instituir o Conselho de Defesa Comercial, órgão 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, com poderes judicantes para apli-
car direitos antidumping, medidas compensatórias, 
provisórias ou definitivas, e salvaguardas.

Um trecho redigido por um dos relatores da maté-
ria no Senado Federal, o senador Aloizio Mercadante, 
ilustra a oportunidade e relevância da proposição: (...) 
há regras processuais que podem dificultar ou retardar 
bastante a aplicação de algumas medidas destinadas à 
defesa comercial. É necessário que o país afetado pela 
concorrência inicie e desenvolva complexa investigação 
que comprove o dano causado à produção nacional, a 
fim de que se possa impor uma medida definitiva que 
compense o prejuízo causado. Assim, dependendo do 
tempo que consuma a investigação, a medida definitiva 
pode vir demasiado tarde, quando o prejuízo do setor 
produtivo tomou-se irreversível.

Por tal razão, o “Acordo sobre Subsídios e Me-
didas Compensatórias”: em seu artigo 17, o “Acordo 
sobre Salvaguardas”, no seu artigo 6°, e o “Acordo An-
tidumping”, em seu artigo 7°, prevêem a possibilidade 
da aplicação de medidas provisórias para proteger se-
tores produtivos que estão sendo submetidos a danos 
severos causados por práticas desleais de comércio. 
Nesses casos, as medidas de proteção e compensação 
podem ser impostas apenas 60 dias depois de iniciada 
a investigação, sem a necessidade de comprovação 
definitiva do dano. Há, contudo, um elemento de risco 
na aplicação de medidas provisórias, pois, se país que 
as impuser [não] demonstrar o dano e a prática desleal 
correspondente ao final da investigação, poderá ter de 
compensar o país afetado pela medida de proteção.

Pois bem, no caso do Brasil, as medidas de defesa 
comercial têm sido aplicadas com notável parcimônia, es-
pecialmente no que tange aos direitos provisórios. Com 
efeito, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio demonstram que, entre 1988 (quando 
se aplicavam as regras do GATT) 2006, foram iniciadas 
267 investigações contra práticas desleais, das quais 10 
resultaram em compromisso de preço, 106 em nenhuma 
aplicação de medida, 130 em aplicação de medida defi-
nitiva e apenas 41 em medidas provisórias. Saliente-se 
que, no período compreendido entre 2000 e 2006, ne-
nhuma medida provisória foi aplicada. Deve-se observar, 
ademais, que as investigações contra práticas comerciais 

desleais demoram, no país, entre um e dois anos para 
chegar a conclusões definitivas.

Assim sendo, parece-nos que tem toda a razão o 
Senador Francisco Domelles, autor do projeto, quando afir-
ma que o sistema de defesa comercial brasileiro atua com 
lentidão e é hesitante na aplicação de direitos provisórios, 
demandando reformulação na sua maneira de atuar.

Desta forma, consideramos tratar-se de tema 
relevante para o País que merece ser debatido, espe-
cialmente nesse momento de crise em que há risco 
de recrudescimento do protecionismo nas relações 
comerciais internacionais.

III) Mensagem n° 155, de 2009

A Mensagem n° 155, de 2009, submete à consi-
deração do Congresso Nacional o texto da Convenção 
relativa à Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, celebrado em Brasília, 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da Organi-
zação Mundial de Aduanas.

Trata-se, assim, da adesão do Brasil à referida 
Convenção, que busca facilitar os procedimentos de 
admissão temporária de bens com suspensão de tri-
butos, garantindo maior agilidade na entrada e retor-
no de mercadorias. A Convenção permite que repre-
sentantes comerciais, exibidores, executivos e outros 
profissionais desembarassem seus bens com maior 
celeridade, com eles transitem por mais de um país e 
usem o mesmo documento para várias viagens, den-
tre outros aspectos.

De acordo com a Mensagem, a adoção da Con-
venção tem o mérito de adequar o regime aduaneiro 
brasileiro àquele em vigor na maioria dos países in-
dustrializados. As vantagens proporcionadas pela ade-
são brasileira são reconhecidas pela iniciativa privada 
nacional, especialmente pelo setor têxtil, que atribui 
especial importância ao Sistema Ata Camet, regido 
pela Convenção de Istambul. O Sistema, ao excluir a 
necessidade de emissão de documentos aduaneiros 
de importação e exportação, reduzindo a burocracia 
e o tempo de remessa, facilitará o envio de amostras 
brasileiras ao exterior, para, por exemplo, utilização 
em feiras e exposições.

Desta forma, nossa sugestão é no sentido da 
apreciação da Mensagem n° 155, de 2009, que apre-
senta o texto da referida Convenção, e que se encontra 
em tramitação na Câmara dos Deputados na data de 
elaboração deste relatório.

IV) Projeto de Lei Complementar n° 106, de 2007

O Projeto de Lei Complementar n° 106, de 2007, 
equipara as administradoras de cartões de crédito às 
instituições financeiras.



48376 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

A justificação apresentada baseia-se na neces-
sidade de preencher lacuna existente na regulamen-
tação das atividades desenvolvidas pelas administra-
doras de cartão de crédito. De fato, este segmento 
movimenta expressivo volume de recursos, afetando 
a vida de milhões de consumidores, sem que esteja 
sujeito à regulação e fiscalização por parte Banco 
Central do Brasil.

Consideramos que o projeto poderá contribuir, por 
meio da regulação do Banco Central, para melhorar 
a eficiência no mercado de cartões de pagamentos, 
com reflexos positivos para o comércio.

V) Proposta de Emenda à Constituição nº 233, 
de 2008

A Proposta de Emenda à Constituição nº 233, de 
2008, de autoria do Poder Executivo, altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências.

Consideramos tratar-se de medida de grande re-
levância para a economia brasileira, contribuindo para 
a expansão do desenvolvimento econômico à medida 
que as alterações propostas forem implementadas.

Com efeito, alguns dos benefícios esperados são:

– redução da cumulatividade, geradora 
de ineficiências na economia. Deve-se obser-
var que mesmo os tributos que hoje não seriam 
cumulativos (como o ICMS e o PIS/Cofins) não 
permitem compensações de créditos para 
parte dos bens e serviços utilizados pela em-
presas;

– aproveitamento imediato, a ser efetiva-
do após um período de transição, dos créditos 
de ICMS e PIS/Confins na compra de bens de 
capital, estimulando assim investimentos;

– desoneração da folha de pagamentos, 
com a esperada a extinção do salário-educação 
e da redução de 20% para 14% da contribuição 
previdenciária. Ainda que essas desonerações 
possam ser compensadas por outros tributos, 
a medida poderá fornecer um estímulo à re-
dução da informalidade, acarretando efeitos 
benéficos sobre a economia;

– desoneração das exportações, propi-
ciando o fortalecimento da atuação brasileira 
no mercado internacional; e

– implementação de uma legislação na-
cional unificada para o ICMS, bem como a 
adoção do princípio do destino, que simplifi-
cará o sistema tributário nacional, e contribuirá 
significativamente para o fim da guerra fiscal 
e do acúmulo de créditos tributários.

Os benefícios acima relacionados serão percebi-
dos a médio e longo prazos à medida que a transição 
estiver em curso, mas há também que se considerar 
que a sua aprovação acarretaria melhorias substantivas 
no ambiente de negócios, uma vez que as distorções 
do sistema tributário nacional são, hoje, um entrave ao 
investimento e expansão do emprego.

VI) Projeto de Lei Complementar que autoriza a 
divulgação de informações sobre operações de 
importação e exportação, apresentado pela Co-
missão Especial da Crise quanto à repercussão 
na Indústria

A “Comissão Especial destinada ao exame e 
à avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao 
final, formular propostas ao Poder Executivo e ao 
País, especificamente no que diz respeito à reper-
cussão na Indústria” (Comissão Especial da Crise 
na Indústria) apresentou, em relatório já aprovado, 
Projeto de Lei Complementar que autoriza a divul-
gação de informações sobre operações de impor-
tação e exportação.

Essa iniciativa partiu de reclamações de setores 
que relatam ser prejudicados por importações vindas 
de terceiros países, com a intermediação de países 
do Mercosul, tratando-se de suspeita de “importações 
triangulares”.

Uma das dificuldades em dimensionar o porte 
dessas operações, que podem desequilibrar a concor-
rência, é o sigilo com que são tratadas pelos órgãos de 
governo, em especial o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio.

De acordo com a Comissão, trata-se de inter-
pretação do sigilo comercial por demais restritiva, na 
medida em que alcança operações de compra e venda 
já realizadas, cuja divulgação nada revela sobre a situ-
ação fiscal da empresa. O Brasil seria singular nessa 
postura, vez que os demais países do Mercosul não 
restringiriam o livre acesso a tais informações, que de 
resto devem ser de fato públicas.

Concordamos com a justificação do projeto que 
menciona que um dos fundamentos da eficiência 
econômica é o livre trânsito de informações de mer-
cado, e que a imposição de segredo a transações 
meramente comerciais prejudica a competição e im-
põe imperfeições que resultarão em concentração, 
em prática desleal e em assimetria no tratamento de 
empresas concorrentes.

Desta forma, consideramos ser esta uma propo-
sição que poderá contribuir para identificar e adotar 
ações para minimizar práticas comerciais danosas à 
nossa economia.
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VII) Projeto de Lei que estabelece medidas de esti-
mulo transitório ao investimento, apresentado pela 
Comissão Especial da Crise quanto à repercussão 
na Indústria

A “Comissão Especial destinada ao exame e à 
avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão na 
Indústria” (Comissão Especial da Crise na Indústria) 
apresentou, em relatório já aprovado, Projeto de Lei 
que autoriza, transitoriamente, o aproveitamento integral 
do crédito referente à Contribuição para o PIS/Pasep 
e à Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social – COFINS, no próprio mês da aquisição de 
bens de capital.

Esse incentivo será extensivo a bens classificados 
nos capítulos 84 e 85 (caldeiras, aparelhos, dispositivos, 
geradores, motores, turbinas, máquinas, equipamentos, 
máquinas-ferramentas, bombas, ventiladores, coifas, 
formos e fornalhas, refrigeradores e congeladores, 
laminadores, centrifugadores, guindastes e pontes, 
conversores, cadinhos e colheres de fundição, gera-
dores, transformadores, circuitos integrados, etc.) e 
destinados a todas as linhas de produtos. Porém, para 
minimizar seus efeitos sobre o caixa da União e poten-
cializar o combate à crise, o projeto prevê o desconto 
integral do crédito apenas às compras realizadas até 
31 de julho de 2010.

O projeto propõe, ainda, a depreciação acelera-
da de tais mercadorias, quando destinadas â incor-
poração ao ativo permanente, para fins de apuração 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre 
Lucro Liquido.

Entendemos que trata-se de medida relevante, 
especialmente para o comércio de bens de capital, 
cuja indústria foi uma das mais afetadas pela crise 
econômica.

VIII) Projetos de Lei Complementar e Projetos de 
Lei apresentados por esta Comissão Especial, que 
trata da repercussão da crise no comércio

Esta Comissão Especial que analisa os efeitos 
da crise econômica sobre o comércio elaborou quatro 
projetos de lei complementar e dois projetos de lei que 
consideramos de grande importância para a economia, 
sobretudo no atual momento por que passa o País. No 
relatório final aprovado e nas próprias proposições ela-
boradas buscamos relacionar os motivos pelos quais 
entendemos tratar-se de projetos que devem ser apre-
ciadas com agilidade pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões,      de 2009. – Deputado 
Rodrigo Rocha Loures, Presidente – Deputado 
Neudo Campos, Relator.

Parecer da Comissão 

A Comissão Especial destinada ao exame e a 
avaliação da Crise Econômico-financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão no 
Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
o Relatório do Deputado Neudo Campos.

Estiveram presentes os Deputados Rodrigo Ro-
cha Loures, Presidente – Neudo Campos, Relator – 
Carlos Zarattini – Janete Rocha Pietá – Mauro Nazif 
– Miguel Corrêa – Paulo Pimenta – Perpétua Almei-
da – Raimundo Gomes de Matos – Valadares Filho e 
Vanderlei Macris.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rocha Loures, Presidente –  Deputado 
Neudo Campos, Relator.

Encaminhe-se, por cópia, às Comissões 
de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
de Constituição e Justiça e de Cidadania e de 
Seguridade Social e Família as recomenda-
ções contidas nas páginas 94 a 101, do refe-
rido relatório.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente. 

PROJETO DE LEI Nº 5.823, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Alberto Canuto)

Altera dispositivos das Leis nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, no que dispõe sobre 
área de preservação permanente e servidão 
ambiental.

Despacho: Apense-se À(Ao) PL nº 
4.006/2008. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera dispositivos da Lei nº 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, e da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, para proteger áreas rurais da ex-
pansão urbana e redefinir as áreas de preservação 
permanente.

Art. 2º O artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de se-
tembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 2º Consideram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta Lei, as flo-
restas e demais formas de vegetação natural 
situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso 
d’água desde o seu nível mais alto em faixa 
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marginal com largura definida pelo órgão am-
biental estadual;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reser-
vatórios d’água naturais ou artificiais em fai-
xa marginal com largura definida pelo órgão 
ambiental estadual;

c) nas nascentes, ainda que intermiten-
tes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer 
que seja a sua situação topográfica, num raio 
definido pelo órgão ambiental estadual; 

d) no cume ou acompanhando a linha 
de cumeada de morros, montes, montanhas 
e serras, em faixa com largura definida pelo 
órgão ambiental estadual;

e) nas encostas ou partes destas, com 
declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
na linha de maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas 
ou estabilizadoras de mangues;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapa-
das, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 
projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e 
oitocentos) metros, qualquer que seja a ve-
getação. 

Parágrafo único. No caso de áreas urba-
nas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, 
e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, ober-
var-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados 
os princípios e limites a que se refere este 
artigo.” (NR)

Art. 3º O caput do artigo 16 da Lei nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 16. As florestas e outras formas de 
vegetação natural, ressalvadas as situadas 
em área de preservação permanente, assim 
como aquelas não sujeitas ao regime de utili-
zação limitada ou objeto de legislação espe-
cífica, são suscetíveis de supressão, desde 
que seja mantido, a título de reserva legal, um 
percentual da propriedade definido pelo órgão 
ambiental estadual.

§ 1º  ..............................................” (NR)

Art. 4º O artigo 9ºA da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, passa a vigorar acrescido do seguin-
te parágrafo 6º:

“Art. 9ºA.................................................
§ 6º Nas propriedades rurais que passa-

rem a compor zona urbana, conforme dispuser 
lei municipal, é facultada a instituição de ser-
vidão ambiental sobre as áreas de vegetação 
natural, incluídas nesse caso as áreas de pre-
servação permanente e de reserva legal.”

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

Justificação

O professor Luis Carlos Silva de Moraes, em seu 
livro “Código Florestal Comentado” denuncia fato evi-
dente, mas sobejamente ignorado pelos órgãos am-
bientais: a revogação do artigo 2° do Código Flores-
tal pelo artigo 18 da Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente. Conforme o autor:

“Conclusão: o art. 18 da Lei n° 6.938/81 
retirou o objeto do artigo 2° do Código Flores-
tal do campo de coerção. Desde julho do ano 
2000, as áreas abrangidas pelas Reservas/
Estações Ecológicas deixaram de existir e 
com isso qualquer limitação/restrição sobre o 
esse território. Da mesma forma que o art. 18 
da Lei n° 6.938/81 vinculou um novo regime 
jurídico a um território, revogando o anterior 
(art. 2° do Código Florestal), o art. 60 da Lei 
n° 9.985/00 revogou esse ônus e, como a Lei 
n° 9.985/00 trata toda a matéria (limitação/
restrição de espaço territorial em benefício do 
meio ambiente), acabou por revogar as demais 
normas que tratavam sobre o mesmo assunto: 
a Lei n° 6.902/81, todos antigos embriões do 
objeto da Lei n° 9.985/00. Por isto está clara 
a revogação do art. 2° da Lei n° 4.771/65 e do 
art. 18 da Lei n° 6.938/81, persistindo como re-
gime de APP apenas as áreas que atualmente 
assim se classificam em razão dos arts. 3° e 
4° do Código Florestal.” 1

Dessa forma, persistem somente as áreas de pre-
servação permanente estabelecidas pelos artigos 3° 
e 4° da Lei nº 4.771/65. Toda a discussão e as ações 
judiciais relativas à manutenção de áreas de preserva-
ção permanente são, na verdade, inócuas, visto que os 
dispositivos mais controversos foram revogados, seja 
por má redação da Lei nº 6.938/81, seja intencional-
mente, embora custe-nos acreditar que o legislador 
preferiria retirar a proteção sobre a vegetação no en-
torno dos cursos hídricos. 

1. Moraes, L. C. S. 2009.  Código Florestal Comentado. 4 ed. São 
Paulo: Atlas. 602 p.
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O fato é que as principais áreas de preservação 
permanente inexistem do ponto de vista legal, exceto 
nas unidades da federação que criaram suas próprias 
leis florestais. Essa constatação surge no justo momento 
em que diversos setores da sociedade discutem a atu-
alização do Código Florestal, uns por considerarem-no 
muito restritivo, outros preocupados com a perda de 
instrumentos legais para preservação da natureza.

A proposição ora apresentada visa a restaurar a 
proteção legal à vegetação nas áreas mais sensíveis, 
mas deixando que os órgãos ambientais estaduais de-
terminem sua extensão, de acordo com as caracterís-
ticas do terreno e seguindo critérios técnicos.

A mesma prática se recomenda para o instituto 
da reserva legal, que hoje varia de 20 a 80% da pro-
priedade rural, fato gerador de intensa controvérsia, 
pela perda de terras agricultáveis.

Por fim, consideramos fundamental inserir, na Lei 
6.938/81, dispositivo que proteja da expansão urbana 
as propriedades rurais que mantém vegetação natu-
ral. Hoje o produtor que deixou de produzir em parte 
de suas terras, conservando a biodiversidade, pode 
ser forçado a ceder aos interesses imobiliários em 
decorrência da transformação de zona rural em zona 
urbana. Fica ele submetido à tributação do IPTU, muito 
mais alta que o ITR, de cujo cálculo são excluídas as 
terras vegetadas. A instituição da servidão ambiental, 
inclusive sobre áreas de preservação permanente e de 
reserva legal, permite o uso de um instrumento eco-
nômico para compensar o proprietário, e estimulá-lo 
a não fracionar sua propriedade.

Certo da sensibilidade dos nobres pares a essa 
iniciativa, conto com seu apoio para aprová-la.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2009. – 
Deputado Carlos Alberto Canuto.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.221 , DE 2009 

(Da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle)

Solicita informações ao Ministro de Mi-
nas e Energia, acerca de matéria divulgada 
pela mídia, sobre a indústria de notas fiscais 
com origem em empresas de pequeno porte 
que vem alimentando parte da contabilida-
de do mercado cultural brasileiro.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, encaminhar 
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, re-
querimento solicitando informações “acerca de matéria 
divulgada pela mídia, sobre a indústria de notas fiscais 
com origem em empresas de pequeno porte que vem 
alimentando parte da contabilidade do mercado cul-
tural brasileiro”, conforme consta do Requerimento nº 
220/2009 (cópia anexa), aprovado na reunião do dia 
12/08/2009. 

Sala das Comissões, de agosto de 2009 – Deputado 
Silvio Torres, Presidente

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009 – Deputado Mar-
co Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 9-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.222 , DE 2009 

(Da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle)

Solicita ao Ministro de Minas e Ener-
gia cópias de todos os contratos e aditivos 
realizados entre a PETROBRAS – Petróleo 
Brasileiro S.A. e subsidiárias e as empre-
sas EIT Empresa Indústria Técnica S.A., 
Schahin Engenharia S.A., Banco Schahin 
S.A., Schahin Holding S.A., Seabiscuit In-
ternacional LLC, Soratu Drilling LLC, Be-
arfield Drilling LLC, Riskle Holdings INC, 
Casablanca Internacional Holdings Ltd. e 
South Empire LLC.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, encaminhar 
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, re-
querimento solicitando “cópias de todos os contratos 
e aditivos realizados entre a PETROBRAS – Petróleo 
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Brasileiro S.A. e subsidiárias e as empresas EIT Em-
presa Indústria Técnica S.A., Schahin Engenharia S.A., 
Banco Schahin S.A., Schahin Holding S.A., Seabiscuit 
Internacional LLC, Soratu Drilling LLC, Bearfield Drilling 
LLC, Riskle Holdings INC, Casablanca Internacional 
Holdings Ltd. e South Empire LLC”, conforme consta 
do Requerimento nº 216/2009 (cópia anexa), aprovado 
na reunião do dia 12/08/2009. 

Sala das Comissões, de agosto de 2009 – 
Deputado  Silvio Torres, Presidente.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputado s. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2009 – Deputado  Mar-
co Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, ad referendum da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 9-9-2009.

INDICAÇÃO Nº 5.258, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Nova Ponte, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 

econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.259, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município deTiros, Es-
tado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
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trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.260, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Prata, Es-
tado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG

INDICAÇÃO Nº 5.261, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Ituiutaba, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.262, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Tupaciguara, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.263, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Arapuá, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG

INDICAÇÃO Nº 5.264, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Lagoa For-
mosa, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
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de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.265, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Cruzeiro da 
Fortaleza, Estado de Minas Gerais, no Pro-
grama “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 

modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.266, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Serra do Sa-
litre, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
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governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.267, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Irai de Mi-
nas, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.268, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Patos de Mi-
nas, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.269, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de São Fran-
cisco de Sales, Estado de Minas Gerais, no 
Programa “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.270, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Itapagipe, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.271, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Ipiaçu, Es-
tado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
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de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.272, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Cachoeira 
Dourada, Estado de Minas Gerais, no Pro-
grama “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 

modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.273, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Centralina, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
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governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.274, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Gurinhatã 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.275, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Canápolis, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.276, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Capinópo-
lis, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.277, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Monte Ale-
gre de Minas, Estado de Minas Gerais, no 
Programa “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.278, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Santa Vitó-
ria, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
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de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.279, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Iturama, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 

modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.280, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Campina 
Verde, Estado de Minas Gerais, no Progra-
ma “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
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governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.281, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de União de Mi-
nas, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.282, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Limeira do 
Oeste, Estado de Minas Gerais, no Progra-
ma “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.283, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Carneirinho, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.284, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Sacramento, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.285, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Ibiá, Estado 
de Minas Gerais, no Programa “Luz para 
Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
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de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.286, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de São Gotar-
do, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 

modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.287, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Campo Flo-
rido, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
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governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.288, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Pirajuba, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.289, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Pratinha, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.290, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Campos Al-
tos, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.291, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Santa Rosa 
da Serra, Estado de Minas Gerais, no Pro-
grama “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.292, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Rio Parana-
íba, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
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de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.293, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Planura, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 

modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.294, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Frutal, Es-
tado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 



48482 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.295, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Fronteira, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.296, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Conceição 
das Alagoas, Estado de Minas Gerais, no 
Programa “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.297, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Veríssimo, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.298, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Água Com-
prida, Estado de Minas Gerais, no Programa 
“Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.299, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Comenda-
dor Gomes, Estado de Minas Gerais, no 
Programa “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Ener-
gia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
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de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.300, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Delta, Es-
tado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e 
Energia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 

modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.301, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Conquista, 
Estado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e 
Energia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
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governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.302, DE 2009 
(Do Sr. João Bittar)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia, a inclusão do município de Tapira, Es-
tado de Minas Gerais, no Programa “Luz 
para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e 
Energia,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito es-
pecial atenção de Vossa Excelência, na apreciação 
desta Indicação.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos 
– foi instituído através do Decreto nº 4.873, de 11 de 
novembro de 2003, que tem a meta de levar energia 
elétrica para todo o país, especialmente às comuni-
dades ainda não contempladas com o acesso e uso 
de energia elétrica.

Sabemos que o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que as famílias sem acesso à energia es-
tão majoritariamente nas localidades de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa 
renda. 

O programa “Luz para Todos” permitirá o acesso 
à energia elétrica, sem custo, e, conseqüentemente, 
propiciará o desenvolvimento de diversas atividades 
econômicas, pois o empresário e o produtor rural pode-
rão adotar processos mecanizados gerando progresso, 
modernização, maior produtividade, desenvolvimento 
familiar, acesso à informação e conforto.

O objetivo é utilizar a energia como vetor de de-
senvolvimento social e econômico destas comunidades, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da 
renda familiar. Além disso, a chegada da energia elé-
trica facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

Considerando a inegável importância desse pro-
grama para esse município, justifico a Indicação, aguar-
dando o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala das Sessões, 3 de setembro 2009. – 
Deputado  João Bittar, DEM – MG.

INDICAÇÃO Nº 5.303, DE 2009 
(Da Sra. Fátima Pelaes)

Sugere ao Ministério da Justiça a cria-
ção das Delegacias de Direitos Humanos 
nas Superintendências da Polícia Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça: 
Pela presente, dirigimo-nos à Vossa Excelência 

para solicitar a criação das Delegacias de Direitos Hu-
manos nas Superintendências da Polícia Federal.

De acordo com a Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, “todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em DIGNIDADE e em DIREITOS. Do-
tados de razão e de consciência, devem agir uns para 
com os outros em espírito de fraternidade”, por isso, 
também passa a ser dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar, com absoluta PRIORIDADE, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de garantir que a população esteja 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Cumpre destacar também a atribuição principal da 
Polícia Federal no que tange à proteção da sociedade 
contra toda forma de exploração, violência, crueldade, 
opressão, entre outras, prevista no art. 144, § 1º, I, da 
Constituição Federal, que seja: “Apurar infrações penais 
contra a ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de suas enti-
dades autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações cuja prática tenha repercussão inte-
restadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei”.

Atualmente, concentram-se nas Delegacias de 
Defesa Institucional da Polícia Federal a apuração de 
crimes praticados contra comunidades indígenas, de 
matéria eleitoral, além dos crimes de tráfico de seres 
humanos para todos os fins (prostituição, extração 
e venda de órgãos e trabalhos forçados), redução à 
condição análoga à de escravo e crimes de ódio e 
pornografia infanto-juvenil pela internet. Obviamente, 
pelo número de inquéritos que tais Delegacias supor-
tam, impossível se torna priorizar, como determina o 
art. 227 da Constituição Federal (Doutrina da Proteção 
Integral), as crianças e adolescentes quando inseridas 
em tais infrações como vítimas. 

A dignidade da pessoa humana, como Fundamen-
to do nosso Estado Democrático de Direito, elevada, 
em sua maior expressão, na priorização, dentre todos 
cuja dignidade merece ser protegida, a da criança e do 
adolescente, impõe que se estabeleça, dentre todos os 
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crimes supracitados, o ATENDIMENTO IMEDIATO às 
investigações em que as vítimas infanto-juvenis pos-
sam ser resgatadas de uma situação de risco ou de 
violência (que pode ser observado em casos de pro-
dução e divulgação de material pedófilo pela internet, 
tráfico de pessoas, trabalhos forçados).

Foi possível identificar também que, no orga-
nograma proposto para o Departamento de Polícia 
Federal que está sob análise do Ministério do Plane-
jamento, há a expressa previsão de criação de tais 
Delegacias de Direitos Humanos, faltando-lhe apenas 
a sua implementação. Observe-se por último que tan-
to o PNDH (Programa nacional de Direitos Humanos) 
de 2002, quanto o que está em elaboração para 2009 
foi inserido tal demanda, focado nos crimes contra os 
direitos humanos.

Por isso, a necessidade de instrumentalização e 
instalação de estruturas específicas para a Polícia Fe-
deral, a fim de garantir a proteção da sociedade, espe-
cialmente, no âmbito da exploração sexual das crianças 
e adolescentes, se torna uma realidade no Brasil.

Desse modo, vimos solicitar a Vossa Excelência 
a criação das Delegacias de Direitos Humanos nas 
Superintendências da Polícia Federal, por se tratar 
de uma questão de extrema importância para a po-
pulação brasileira.

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2009.– 
Deputada  Fátima Pelaes, PMDB/AP.

INDICAÇÃO Nº 5.304, DE 2009 
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Requer o envio de indicação ao Minis-
tério da Previdência Social.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Ministro,
Os povos indígenas brasileiros têm contribuição 

histórica na consolidação do território nacional, na 
formação de um patrimônio histórico e cultural e na 
contribuição da diversidade como parâmetro exclusi-
vo do nosso país.

São poucos os paralelos encontrados mundial-
mente que se aproximam dessa rica história das po-
pulações tradicionais no nosso país.

O Estado Brasileiro tem uma dívida histórica 
com estes povos, e este reconhecimento vem sendo 
praticado altaneiramente pelo presidente Lula quando 
afirma que este é um Brasil de Todos.

Neste sentido, ciente que somos da vossa com-
petente e compromissada gestão, Indicamos à V. Exce-
lência que empenhe esforços no sentido de contemplar 
as populações indígenas brasileiras nos programas 

previdenciários implementados pelo Ministério da Pre-
vidência Social.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2009.– 
Deputada  Perpétua Almeida, PCdoB/AC. 

INDICAÇÃO Nº 5.305, DE 2009 
(Do Sr. Professor Victorio Galli)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, sugerindo o uso em larga 
escala do biocarvão como fertilizante na 
agricultura e meio eficaz para combater o 
aquecimento global. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República: 

Na bacia amazônica brasileira, em determinados 
locais, é possível encontrar um tipo de solo escuro com 
elevada fertilidade, denominado “terra preta” ou “terra 
preta de índio” (TPI). Modernas análises comprovaram 
que a TPI é um dos últimos traços remanescentes da 
agricultura pré-colombiana na bacia amazônica. Ela é 
produto da agricultura de derrubada e queimada e de 
outros resíduos orgânicos, incorporado aos solos por 
centenas ou até milhares de anos. Seu ingrediente-
chave e que também lhe dá sua cor preta é um carvão 
essencialmente vegetal – o biocarvão. 

Ainda não se sabe exatamente porque o bio-
carbono aumenta tanto a fertilidade dos solos, mas é 
provável que seja o resultado da combinação de vários 
fatores. O carvão vegetal é poroso, de modo que age 
como uma esponja ao reter água e os nutrientes dis-
solvidos na água, algo que os solos pobres não fazem 
muito bem. E sua natureza porosa significa que ele é 
um bom material para o desenvolvimento de muitas 
bactérias importantes. 

Esse produto ancestral da Amazônia vem sen-
do objeto de intensas investigações de cientistas que 
estudam as mudanças climáticas. Os solos contêm 
naturalmente grandes quantidades de carbono da ve-
getação decomposta. Esse carbono, contudo, é rela-
tivamente instável em termos climáticos: o solo libera 
gás carbônico quando perturbado, como na aragem. O 
carvão, entretanto, é muito mais estável, e pode pren-
der o carbono no solo por centenas de anos. 

A existência da terra preta demonstra que seria 
possível, com grande vantagem para a agricultura, in-
corporar no solo toneladas de CO² retirados da atmos-
fera na forma de biocarvão. Além de melhorar a ferti-
lidade do solo, na produção do biocarvão é produzido 
também gás de síntese, que pode ser queimado para 
gerar eletricidade, e um substituto do petróleo bruto, 
que pode ser muito útil na produção de plásticos, em-
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bora de difícil uso como combustível para transporte. 
Esses “benefícios secundários” devem ser suficientes 
para tornar o processo economicamente viável. 

Outro fator crucial a favor do biocarvão é que 
utilizá-lo como fertilizante pode tomar o lugar dos fer-
tilizantes artificiais à base de nitrogênio, que liberam 
oxido nitroso, um gás que provoca o efeito estufa 300 
vezes mais poderoso do que CO2. E o biocarvão não 
é tóxico. 

A cada ano, as atividades humanas contribuem 
para a emissão de 8 bilhões a 10 bilhões de tone-
ladas de carbono na atmosfera. Segundo o Projeto 
de Carbono Mundial (GCP), entre 2000 e 2007, os 
processos naturais de captura e armazenamento 
de carbono nos depósitos das terras e dos oceanos 
– como florestas e o plâncton nos oceanos – remo-
veram cerca de 54%, ou 4,8 bilhões de toneladas 
por ano do CO² que o homem jogou na atmosfera. 
Isso deixa o excesso de carbono em cerca de 4 bi-
lhões de toneladas por ano. 

Para o Painel Intergovernamental sobre Mudan-
ças Climáticas (IPCC), as emissões teriam de chegar 
a seu pico – e passar a cair – entre 2015 e 2020, para 
evitar os efeitos mais catastróficos das mudanças cli-
máticas. Pelas atuais projeções, isso seria impossí-
vel. A menos que sejam encontrados métodos para 
remover o CO² de forma fácil e barata e para gerar 
eletricidade limpa que possam ser adotados em todo 
o mundo com mais rapidez do que as tecnologias de 
fontes renováveis atuais. 

Algumas primeiras estimativas indicam que o 
biocarvão poderia, sozinho, promover todas as redu-
ções de carbono necessárias para impedir qualquer 
aquecimento mundial adicional. Essas estimativas 
baseiam-se em premissas excessivamente otimistas 
sobre a capacidade de produzir biocarvão facilmente 
em todo o mundo. Entretanto, mesmo em um cenário 
mais conservador, se outras técnicas para redução de 
carbono – como preservação e replantio de florestas e 
o empenho em melhorar a eficiência energética – fos-
sem implementados simultaneamente, o mundo poderia 
realizar os cortes necessários em nosso “orçamento 
de carbono” para evitar um desastre climático. 

A agricultura produz grandes quantidades de 
resíduos de plantas e de animais – palha, cascas 
e esterco. Até rejeitos de humanos – tudo o que vai 
para o esgoto ou algumas formas de lixo domiciliar – 
poderiam ser usados. E o uso de produtos residuais 
criam uma dupla economia de carbono: se deixados 
apodrecendo, produzem metano, 20 vezes mais po-
deroso do que o CO2. 

A título de exemplo das possibilidades de pro-
dução no Brasil, podemos mencionar a indústria da 

cana. As partes superiores da cana, normalmente 
queimadas no campo, e o bagaço, poderiam ser trans-
formados eficazmente em biocarvão. Estima-se que 
das 460 milhões de toneladas da safra anual de cana 
até metade poderia estar disponível para a produção 
de biocarvão. 

Essas possibilidades, e as peculiares qualida-
des do biocarvão estão fazendo dele uma das mais 
empolgantes novas áreas de pesquisas sobre mu-
danças climáticas. Cientistas na Universidade Cor-
nell pesquisam maneiras de sequestrar carbono em 
solo enriquecido com biocarvão. No Reino Unido, um 
centro de pesquisas de biocarvão foi estabelecido na 
Universidade de Edimburgo. Outros europeus copiam 
o exemplo, e um pequeno número de empresas está 
nos estágios iniciais das tentativas de encontrar ma-
neiras de comercializar a produção de biocarvão. Por 
exemplo, em Ontário, no Canadá, a Dynamotive está 
produzindo biocarvão e até 100 toneladas diárias de 
bio-óleo numa planta de processamento de madeira. 
A Crucible Carbon, na Austrália, estima que sua tec-
nologia permitirá o sequestro de carbono a partir do 
biocarvão a um custo de cerca de 29 dólares austra-
lianos (US$ 13) a tonelada. 

Vimos pois, em face do exposto, sugerir a V.Exa. 
que adote as medidas necessárias para fomentar o 
uso em larga escala do biocarvão como fertilizante 
na agricultura e meio eficaz para combater o aqueci-
mento global. 

Sala das sessões, em 3 de setembro de 2009. – 
Deputado  Professor Victorio Galli.

REQUERIMENTO nº 4.719/2009 
(Do Sr. Luiz Alberto e outros)

Solicita a realização de Sessão So-
lene para o dia 06 de outubro de 2009 às 
10:00 horas, em homenagem aos 56 anos 
da Petrobrás.

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

lência, a tomada de providências para a realização de 
Sessão Solene para o dia 06 de outubro de 2009 às 
10:00 horas, em homenagem aos 56 anos da Petrobrás, 
que se completam no dia 03 de outubro de 2009.

Sala das Sessões, 6 de maio de 2009.– Luiz 
Alberto Cândido Vaccarezza, Deputado  Federal PT/
BA Líder da Bancada do PT, Fernando Ferro Fer-
nando Marroni, Deputado  Federal PT/PE Deputado  
Federal PT/RS 

Defiro. Publique-se.
Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.
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REQUERIMENTO Nº 4.876, DE 2008 
(Do Sr. Edmilson Valentim)

Requer convocação de Sessão Solene 
da Câmara dos Deputado s, em comemora-
ção aos 56 anos da PETROBRAS.

Senhor Presidente
Requeiro a Vossa Excelência, com o apoiamento 

necessário, nos termos do art. 68 do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputado s, que seja convocada 
Sessão Solene desta Casa destinada a homenagear 
os 56 anos da PETROBRAS.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2009. – 
Deputado  Edmilson Valentim, PC do B/RJ.

Defiro. Publique-se.
Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.

REQUERIMENTO Nº 5.364, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Serafim)

Requer o envio de votos de louvor ao 
senhor Tarcízio Dinoá Medeiros, que assu-
miu titularidade na Academia Brasiliense 
de Letras.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, so-
licitar a Vossa Excelência se digne registrar nos 
Anais desta Casa Voto de Louvor ao Senhor Tar-
cízio Dinoá Medeiros, que assumiu titularidade na 
Academia Brasiliense de Letras, na Cadeira XVII 
– Raul de Leone.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2009. – 
Dep. Marcelo Serafim, (PSB/AM).

Publique-se.
Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.

REQUERIMENTO Nº 5.381, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do poeta, jornalista, escritor e teatrólogo 
amazonense Aníbal Beça. 

Senhor Presidente,
Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 117, inciso XVIII, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputado s, seja registrado nos Anais 
da Casa Voto de profundo Pesar pelo falecimento 
do poeta, jornalista, escritor e teatrólogo amazo-
nense Aníbal Beça.

Aníbal Augusto Ferro de Madureira Beça Neto 
nasceu no dia 13 de setembro de 1946 na cidade 
de Manaus. Publicou inúmeras poesias que foram 
publicadas durante sua vida literária. Aníbal era 
conhecido como animador cultural no Amazonas. 
Trabalhou como repórter, redator e editor, em todos 
os jornais de Manaus, foi diretor de produção da 
TV Cultura do Amazonas, Conselheiro de cultura, 
consultor da Secretaria de Cultura do Amazonas, 
foi vice-presidente da União Brasileira de Escrito-
res (UBE-AM). Presidiu o Sindicato de Escritores 
do Estado do Amazonas e Conselho Municipal de 
Cultura. Aníbal faleceu no dia 25 de agosto vítima 
de complicações do diabetes.

Sala das Sessões, 26 agosto de 2009. – Deputada  
Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Publique-se.
Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.

REQUERIMENTO Nº 5.382, DE 2009 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Requer Voto de Louvor ao CENTRO 
DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZO-
NAS – CIEAM, em nome do presidente o 
senhor Maurício Elísio Martins Loureiro 
pelo aniversário de 30 anos da Instituição, 
comemorado neste mês de agosto.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso XIX e § 3º, 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputado s, 
vimos respeitosamente, solicitar a Vossa Excelên-
cia se digne registrar nos Anais desta Casa Voto de 
Louvor ao CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESTADO 
DO AMAZONAS – CIEAM, em nome do presiden-
te o senhor Maurício Elísio Martins Loureiro pelo 
aniversário de 30 anos da Instituição comemorado 
neste mês de agosto.

Vale destacar que o CENTRO DA INDÚSTRIA 
DO ESTADO DO AMAZONAS – CIEAM tem o papel 
importante que é o de levar o setor industrial do Ama-
zonas a conquistar posição de destaque nos cenários 
nacional e internacional, desenvolvendo ações éticas, 
tecnicamente consistentes e politicamente estrutura-
das tendo em vista a modernização do Estado e das 
instituições econômicas.

Sala das Sessões, 26 agosto de 2009. – Deputada  
Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Publique-se.
Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.
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REQUERIMENTO Nº 5.385 /2009 
(Do Sr. Deputado  Wandenkolk Gonçalves)

Requer seja apresentado Voto de Lou-
vor ao Jornal Diário do Pará, Estado do Pará, 
pelos seus 27 anos de existência.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 
117, inciso XIX, do Regimento Interno, Voto de Louvor 
ao Jornal Diário do Pará, Estado do Pará, pelos seus 
27 anos de existência.

O Jornal Diário do Pará, que nasceu com mui-
tas dificuldades, hoje ocupa a liderança de mercado 
do Estado num processo de constante evolução e 
amadurecimento. O Jornal, dirigido e presidido pelo 
Senhor Jader Barbalho Filho, empenha-se em qualifi-
car pessoas e investir em tecnologia. A transparência 
informativa é meta perseguida pelo Jornal, além da 
preocupação em deixar a população paraense infor-
mada dos acontecimentos.

Nessa perspectiva, o Senhor Jader redigiu o 
Editorial “Liderança, a Serviço dos Paraenses”, o qual 
conta a história e os avanços do Jornal Diário do Pará. 
Segue o Editorial.

“Caro leitor, O DIÁRIO, que nasceu com mui-
tas dificuldades, há 27 anos, ocupa a liderança de 
mercado no Pará desde 2006 num processo de 
constante evolução e amadurecimento. Desde que 
saiu pela primeira vez às ruas, em 22 de agosto de 
1982, até os dias de hoje, a trajetória vitoriosa do 
jornal, única em seu gênero no país, tem sido mar-
cada pela transparência editorial e a inquietação 
criativa. Esses pilares, tão caros à prática do bom 
jornalismo, garantiram ao DIÁRIO prestígio e res-
peitabilidade. Nas diversas frentes que compõem a 
linha de montagem de um jornal, trabalha-se inces-
santemente para oferecer ao leitor sempre o melhor 
produto – que, em essência, é a informação bem 
apurada, de preferência com exclusividade e em 
primeira mão. Para tanto, o DIÁRIO empenha-se em 
qualificar pessoas e investe em tecnologia. Treina 
e prepara seus próprios profissionais. Esmera-se 
para ser o primeiro a cada dia, tanto na descober-
ta dos assuntos quanto no processo de entrega 
da notícia ao leitor. Nosso projeto gráfico-editorial 
completa um ano de vida em pleno apogeu, na con-
dição de um dos mais ousados já adotados no país. 
Em jornalismo, o caminho que leva ao sucesso é 
árduo, construído por diversas frentes e esforços. 
No DIÁRIO, a própria dinâmica interna de capta-
ção da notícia foi aperfeiçoada para responder às 
demandas cotidianas. Muito antes de se falar em 
jornalismo do futuro, o DIÁRIO já se empenhava em 
estimular a interatividade com o leitor. Hoje, tanto 

no impresso quanto na versão on-line, o público tem 
prevalência e dispõe de meios efetivos de influir nas 
decisões do jornal. A transparência informativa, ob-
jeto de aprofundados estudos acadêmicos, é meta 
perseguida pelo DIÁRIO, com a convicção de que 
antigas crenças, como objetividade e isenção, são 
cada vez mais questionáveis em seus significados. 
O que até a pouco era verdade e certeza, repenti-
namente se transforma em dúvida e indagação. E 
o jornalismo talvez seja a atividade moderna mais 
afetada por essa desconcertante realidade. Desa-
fiador, o cenário descortinado pelas novas mídias e 
tecnologias se impõe a todos os jornais do mundo. 
O DIÁRIO, com planejamento e seriedade, vem se 
preparando para interagir e trabalhar com a fabu-
losa variedade de bases informativas disponíveis 
hoje. Quando Laércio Barbalho, meu avô, tomou 
a iniciativa arrojada de fundar um jornal, o mundo 
tinha outra configuração. Nesses 27 anos, cresce-
ram as exigências de competitividade e mudou a 
percepção em relação ao papel da imprensa. Mas, 
ao fim e ao cabo, o maior dos desafios permanece 
imutável: o de cativar a atenção e a confiança do 
leitor. Quero fazer um agradecimento muito especial 
aos parceiros comerciais presentes nesta edição 
e que todos os dias estão ao nosso lado, ao longo 
desses anos, são peças fundamentais do nosso 
sucesso. Sem vocês, não teríamos chegado até 
aqui. Por isso, meu muito obrigado. Quero destacar 
também a importância de todos os nossos fornece-
dores, agências, colaboradores e todos os nossos 
funcionários, que foram os verdadeiros construto-
res do sucesso do DIÁRIO e demais veículos da 
RBA. Agradeço também a todos os leitores. Vocês 
contribuíram para que o DIÁRIO alcançasse o es-
tágio atual. Peço que continuem a nos ajudar nessa 
missão difícil, mas gratificante, de ser um veículo 
democrático e responsável a serviço do cidadão e 
das verdadeiras causas paraenses”, Jader Barba-
lho Filho – Diretor Presidente.

Assim, Senhor Presidente, em razão do eficiente 
trabalho que o Jornal Diário do Pará vem realizando, 
há 27 anos no meu Estado, requeiro a aprovação de 
Voto de Louvor da Câmara dos Deputado s, solici-
tando ainda, que o mesmo seja encaminhado à sede 
do Jornal.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – 
Deputado  Wandenkolk Gonçalves, (PSDB-PA)

Publique-se.
Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.
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REQUERIMENTO Nº 5.395 , DE 2009 
(da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio da Mensagem nº 400, 

de 2009, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 106, do Regimento Interno, a reconstituição da 
Mensagem supradita.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2009. – 
Deputado  Severiano Alves, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 106 do RICD, 
a reconstituição da Mensagem nº 400, de 
2009.

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.396/2009 
(Deputado  Antônio Carlos Chamariz)

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 47º aniversário do Dia Nacio-
nal dos Corretores de Imóveis, que ocorrerá no dia 27 
de agosto.

A profissão surgiu no século XX, quando o desen-
volvimento das cidades fez com que a comercialização 
de imóveis, por intermédio dos anúncios em jornal, se 
tornasse constante, passando a existir como forma de 
vida, como profissão. O Corretor de Imóveis nessa 
época era conhecido como agente imobiliário.

O nascimento da categoria ocorreu na década 
de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, quando 
foram criadas as primeiras leis trabalhistas. Nos anos 
40 os Corretores de Imóveis faziam parte de uma ca-
tegoria organizada e reconhecida por toda a socieda-
de. Os anos 80 foram marcados pela solidificação e 
organização da profissão do Corretor de Imóveis em 
todo o Brasil.

Desde o advento da lei que profissionalizou a ca-
tegoria é visível o crescimento e a consciência que os 
Corretores de Imóveis desenvolvem constantemente 
para atender as exigências da sociedade e acompanhar 
as tendências deste mercado tão competitivo.

A profissão do Corretor de Imóveis é a única 
em todo o Brasil a ser regulamentada por duas leis. 
Para que fosse reconhecida, muitos profissionais de-
dicaram anos de sua vida entre emendas e visitas ao 
Congresso Nacional.

Nessa luta, além dos líderes da categoria, dois 
personagens destacaram-se, conquistando o reconhe-

cimento de todos os Corretores de Imóveis do Brasil: 
Ulysses Guimarães e Arnaldo Prieto. 

Dê-se conhecimento do presente ao Presidente 
Vilmar Pinto da Silva, Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis de Alagoas (CRECI-AL), Rua Alcebíades 
Valente, 282, Farol – Maceió-AL, CEP 57051-050, ao 
Presidente João Teodoro da Silva, Conselho Federal de 
Corretores de Imóveis, SDS Edifício Boullevard Center, 
salas 201/210 – Brasília-DF, CEP 70.391-900, ao Pre-
sidente Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, Federação 
Nacional dos Corretores de Imóveis, SCS Ed. Gilberto 
Salomão, salas 1007/1010, Brasília-DF, CEP 70305-
900 e ao Presidente Pierre Laffitte da Silva, Sindicato 
dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas, Av. 
Júlio Marques Luz 1805, 2º andar, Sl 203 – Jatiuca, 
Maceió-AL, CEP 57035-700.

Sala das Sessões, em 26 agosto de 2009. – 
Deputado  Antônio Carlos Chamariz. 

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.404 /2009 
(da Comissão de Finanças e Tributação)

Requer a reconstituição do PLP nº 
110/03, de autoria do Sr. Carlos Alberto 
Rosado.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelência determinar a RECONS-
TITUIÇÃO, por motivo de extravio, do Projeto de Lei 
Complementar nº 110, de 2003, de autoria do Sr. Carlos 
Alberto Rosado, que “estabelece limites à retenção de 
recursos do FPM, nos casos de pagamento de dívidas 
dos municípios relacionadas às contribuições sociais 
com o INSS”. 

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009. – 
Deputado  Vignatti, Presidente

Defiro, nos termos do art. 106, do RICD, 
a reconstituição do PLP de nº 110, de 2003. 
Publique-se.

Em 9-9-2009. – Michel Temer, Presi-
dente

REQUERIMENTO Nº 5.407 /2009 
(Do Sr. Deputado  Wandenkolk Gonçalves)

Requer seja apresentado Voto de Lou-
vor ao Prefeito de Marabá, Maurino Maga-
lhães, ao Vice-Prefeito de Marabá, Nagilson 
Rodrigues Amoury, à Câmara de Vereadores 
de Marabá e ao Secretário de Educação de 
Marabá, Professor Ney Calandrini, extensivo 
a todos os funcionários da Educação, pela 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48491 

aprovação e implantação do novo modelo de 
refeição nas escolas públicas municipais

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 
117, inciso XIX, do Regimento Interno, Voto de Lou-
vor ao Prefeito de Marabá, Maurino Magalhães, ao 
Vice-Prefeito de Marabá, Nagilson Rodrigues Amoury, 
à Câmara de Vereadores de Marabá e ao Secretário 
de Educação de Marabá, Professor Ney Calandrini, 
extensivo a todos os funcionários da Educação, pela 
aprovação e implantação do novo modelo de refeição 
nas escolas públicas municipais.

Mais de 50 mil alunos das escolas públicas 
municipais de Marabá ganharam um reforço em sua 
educação. O Prefeito Maurino Magalhães lançou a 
esperada refeição escolar, que passa a contemplar 
milhares de crianças de baixa renda. O novo modelo 
de refeição recebeu apoio de todos os profissionais 
da educação. 

Considero que o programa de refeição é um 
marco importante na história educacional do Municí-
pio, que vai ajudar no combate a evasão escolar e a 
fome. Além disso, representa uma forma de combate 
à desnutrição, pois a alimentação é balanceada com 
frutas, verduras, legumes e carnes.

Esse novo modelo de refeição nas escolas foi 
um compromisso de campanha do Prefeito Maurino e 
que faz parte do programa do governo, o qual tenho 
orgulho em contribuir para sua formatação. Enquanto 
o governo federal repassa para a merenda apenas R$ 
0,22 por aluno, o governo municipal repassa R$ 1,50 
por aluno, chegando a investir 68 vezes mais que o 
governo federal. 

O Prefeito Maurino Magalhães, o Vice-Prefeito, os 
Vereadores, o Secretário de Educação Ney Calandrini 
e todos os funcionários da Educação deixam a classe 
política orgulhosa. O Município de Marabá está cada 
vez melhor e, por conseqüência, nota-se melhoria de 
condição na vida do povo Marabaense.

Assim, Senhor Presidente, em razão do eficien-
te trabalho que tais autoridades vêm realizando no 
Município de Marabá e servindo de exemplo para os 
demais Municípios Brasileiros, requeiro a aprovação 
de Voto de Louvor da Câmara dos Deputado s, soli-
citando ainda, que o mesmo seja encaminhado aos 
veículos de comunicação deste Poder para que tenha 
sua repercussão à nível nacional.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2009. – 
Deputado  Wandenkolk Gonçalves, (PSDB-PA).

Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.442, de 2009 
(Do Sr. Dep. Federal Vilson Covatti)

Senhor Presidente 
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117, inciso 

VIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputado s, 
ouvido o Plenário, a audiência da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio em 
relação ao Projeto de Lei nº 1.878, de 2003, de autoria 
do Deputado  Edson Duarte, que “autoriza as emisso-
ras educativas estatais a transmitirem, sem custos, 
eventos esportivos de interesse nacional”.

Justificação

A matéria tratada no projeto em pauta ultrapassa 
a competência temática das Comissões a que, origi-
nariamente, restou distribuída a proposição e adentra 
significativamente o campo das relações econômicas 
de mercado, afetando de forma direta as atividades 
desenvolvidas em regime empresarial pelas emissoras 
de radiodifusão, na exploração das concessões a que 
se habilitaram para a comunicação social.

A esse efeito, a iniciativa legiferante impõe regras às 
transmissões dos eventos desportivos que compreendam 
amplo elenco de modalidades, das olímpicas às parao-
límpicas, profissionais e amadoras, das quais participem 
equipes, times, seleções, grupos ou atletas brasileiros, re-
presentando oficialmente o Brasil, realizados no território 
nacional e no exterior, e exibidos no País.

Ao fazê-lo, porém, estabelece privilégios em fa-
vor das emissoras de televisão educativas públicas ou 
estatais, ao assegurar a estas o direito de transmis-
são sem quaisquer ônus, determinando às emissoras 
privadas que sejam detentoras, a qualquer título, ou 
sublicenciadas dos respectivos direitos de transmis-
são, a obrigação de disponibilizar os sinais quando, 
por qualquer motivo, os eventos não estiverem sendo 
transmitidos em rede de sinal aberto.

Especificamente em seu § 2º do art. 1º, o Projeto 
em tela arremete contra a emissora nacional de televisão 
privada que detenha o contrato de transmissão com as 
entidades de administração desportiva ou de prática des-
portiva, nacionais ou estrangeiras, ou contra a emissora 
nacional de televisão privada que tenha celebrado o con-
trato de sublicenciamento com a detentora dos direitos de 
transmissão, para exigir a cessão do sinal às emissoras de 
televisão educativas pública ou estatal, que não são partes 
contratantes nem assumem as obrigações contratuais e 
reciprocidades estabelecidas entre as partes, e ainda en-
tre estas e os anunciantes, em negociações complexas e 
sujeitas a ordens jurídicas de diferentes países.

A toda evidência, o texto projetado retira também 
das emissoras privadas o direito de pactuar a cessão 
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de direitos de transmissão a outras, inclusive o direito 
de, eventualmente, restringir a transmissão do evento 
a canais por assinatura, quando não lhes interessar a 
veiculação em sinal aberto.

Semelhante arcabouço regulatório interfere de for-
ma danosa na ordem econômica, a risco de confrontar 
preceitos constitucionais que fundamentam direitos e 
garantias indisponíveis das organizações privadas e 
as relações de mercado, atingindo na essência a liber-
dade de iniciativa, a propriedade privada sobre direitos 
de concessão e a livre concorrência.

A toda evidência, o texto legal quebra o sistema 
concorrencial e o regime empresarial, desde que, seja 
qual for a causa, até mesmo de ordem técnica, ou por 
razões de conveniência, mormente entre a opção pelo 
sinal aberto e pelos canais por assinatura, se a emis-
sora comercial não estiver veiculando o espetáculo es-
portivo incorrerá em perdas inestimáveis de audiência 
e de espaço na comunicação social. 

Acresce que o citado Projeto apenas prevê que as 
emissoras públicas ou estatais arquem com os custos 
de geração do sinal, de uso de satélite e outros custos 
operacionais para a transmissão do evento. Mas, acerca 
das vultosas negociações e cifras que cercam a aqui-
sição dos referidos direitos pelas emissoras privadas, 
nenhuma compensação ou contrapartida lhes está 
assegurada, esbulhando-as finalmente da capacidade 
de gerir suas relações comerciais privadas. 

A matéria proposta reflete-se, pois, profundamen-
te no campo econômico e nas relações de mercado e 
empresariais, interferindo diretamente tanto nos con-
tratos de concessão do serviço público de que são ti-
tulares as emissoras de radiodifusão quanto nos con-
tratos privados por estas celebrados, para veiculação 
de conteúdos esportivos, envolvendo ainda princípios 
e normas do direito econômico, matérias de compe-
tência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, conforme disposto no art. 32, in-
ciso VI, alíneas “b”, “g”, “j” e “m”, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputado s.

Estas as razões pelas quais propomos a mani-
festação da douta CDEIC, convencidos da necessi-
dade de melhor exame, contando com a aprovação 
do Plenário.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – Vil-
son Covatti, Deputado  Federal – RS, Vice-Líder PP.

Submeta-se ao Plenário, nos termos 
do art. 117, inciso VIII, do RICD.

Oficie-se e, após, Publique-se.
Em 9-9-09. – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado  Lael Va-
rella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, um investimento maior na educação, es-
pecialmente na sua melhor qualidade, vem produzin-
do bons frutos no combate à criminalidade. Assim, 
ao ampliar o turno de escolas encravadas em favelas 
cariocas, um programa da Prefeitura dá nova pers-
pectiva a crianças que ficavam ociosas e expostas à 
criminalidade

Acaba de ser lançado pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro programa que promete oferecer a essas mes-
mas crianças novas perspectivas de vida, afastando-as 
de um cotidiano violento. 

Segundo matéria de Monica Weinberg, publicada 
na revista Veja:

“Nesse programa, a educação é o ‘poder 
paralelo’. O Escolas do Amanhã abrange 73 
favelas, 150 escolas, 108.000 alunos. Um de 
seus pilares é a adoção do turno integral, que 
mantém as crianças no colégio por sete horas 
e meia –  quase o dobro do turno normal. Não 
se trata da primeira iniciativa que amplia a jor-
nada de estudos em escolas brasileiras. Tam-
pouco é a primeira vez que isso ocorre numa 
favela. Mas o Escolas do Amanhã também se 
destaca por sua ênfase na qualidade de ensino. 
Em outras palavras, sua filosofia é a de que 
não basta manter os alunos dentro dos muros 
do colégio – é preciso ensiná-los de maneira 
efetiva. Assim, cursos adicionais como xadrez, 
música, dança e mecânica serão ministrados 
nas horas extras –  sempre que possível, es-
tabelecendo ligações com o currículo regular. 
Mais importante, contudo, é o fato de que, no 
novo turno, os estudantes passarão a receber 
reforço escolar, emergencial num contexto em 
que muitos não sabem sequer ler. E ainda se-
rão supervisionados, sempre que necessário, 
na lição de casa. ‘Num ambiente tão adverso, 
todo o esforço é para fazer com que as crian-
ças gostem da escola e não abandonem os 
estudos –  uma tentação permanente’, diz a 
Secretária de Educação, Claudia Costin.

Monica Weinberg cita exemplos. 
“Logo de saída, o programa promoveu 

avanços consideráveis na rotina de crianças 
como Lorrayne Pereira, 11 anos, e Jennifer 
Peixoto, 13, ambas moradoras da favela Cida-
de de Deus. O que elas costumavam fazer no 
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tempo livre? ‘Via muita televisão’, conta Lorray-
ne. ‘Ficava perambulando por aí. Quando ouvia 
barulho de tiro, voltava correndo para casa’, 
completa Jennifer, que passou a preencher 
seu tempo de forma bem mais produtiva. Sem 
um adulto por perto, nenhum estímulo para os 
estudos e sob pressão para ganhar dinheiro, 
muitas dessas crianças ingressam precoce-
mente no mercado de trabalho, quando não 
no tráfico de drogas da favela onde moram. 
Não dá para esperar que um programa desse 
tipo se encarregue de eliminar problemas tão 
enraizados na própria pobreza. A experiência 
mostra, porém, que sempre que se dão a es-
sas crianças alternativas para que façam bom 
uso do tempo ocioso, os índices de evasão 
escolar despencam”. 

A matéria de VEJA ouviu o articulista e 
especialista em educação, o economista Clau-
dio de Moura Castro: ‘Projetos como esse, 
implantados em áreas de violência, ajudam a 
manter as crianças na sala de aula, o que já 
é um grande mérito’. 

Mais difícil é fazê-las aprender. Em muitas 
das escolas brasileiras que adotaram o perío-
do integral, o resultado foi pífio. Ocorreu, por 
exemplo, com os CIEPs, espalhados no Estado 
do Rio de Janeiro nas décadas de 80 e 90, e 
com outras escolas de princípio idêntico, só 
com nome diferente. Caso dos CIACs, da era 
Collor, e dos CEUs, estes implantados mais 
recentemente em São Paulo pela ex-Prefeita 
Marta Suplicy. Apesar do turno integral, ne-
nhum deles brilhou no campo acadêmico. 

‘Faltou um projeto pedagógico’, diz a 
especialista Maria Helena Guimarães. ‘Só um 
bom colégio, afinal, consegue potencializar 
os efeitos do período integral.’ Ultraequipa-
das para absorver os alunos o dia inteiro, tais 
escolas são ainda difíceis de manter, já que 
seus custos fixos chegam a dez vezes os de 
um colégio comum. Por isso, a grande maio-
ria dos CIEPs retrocedeu ao velho modelo do 
ensino de um turno só, de modo a conseguir, 
pelo menos, receber mais estudantes. Nesse 
ponto, o atual programa do Rio leva vantagem. 
Ele não prevê prédios novos nem grandes ins-
talações. Já está provado que nada disso tem 
impacto relevante no ensino”.

Monica Weinberg destaca ainda:

“A preocupação em estender o período 
de aulas, no entanto, deve ser mantida. No 

mundo inteiro, os brasileiros estão entre os 
que permanecem menos tempo na escola. 
Segundo dados da OCDE (organização que 
reúne os países mais ricos), eles têm cerca de 
metade das aulas de matemática de um alu-
no nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul. 
Uma pesquisa do Centro de Políticas Sociais 
da Fundação Getulio Vargas chama atenção 
para os benefícios que um eventual turno de 
cinco horas (no lugar do de quatro, como é mais 
comum no Brasil) traria para o ensino”.

Sr. Presidente, não adianta apenas repetir que, na 
ausência do Estado, o tráfico de drogas se transformou 
num poder paralelo nas periferias das grandes cidades. 
É preciso estancar uma das causas dessa situação, 
que está no aliciamento de crianças para o crime. Um 
ensino de qualidade com opções de entretenimento, 
formação moral e disciplina poderá quebrar o poder 
paralelo do crime.

Tenho dito.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, a cidade de Juazeiro do Norte, como 
cenário de aprofundado sentimento de religiosidade, 
vem recebendo milhares de romeiros na festa da pa-
droeira, Nossa Senhora das Dores, numa mobilização 
crescente que serve também para ampliar a expectati-
va quanto à decisão do Vaticano em relação ao Padre 
Cícero Romão Batista.

Já há algum tempo, com base em exuberante 
documentação histórico-eclesial, aguarda-se que a 
Congregação para a Doutrina da Fé manifeste-se, for-
malmente, em favor da reabilitação de um sacerdote já 
virtualmente cognominado de Santo do Nordeste. 

Destaque-se que o Bispo Diocesano, Dom Fer-
nando Panico, no Crato, há sido um baluarte dessa im-
portante etapa reivindicatória, cabendo-lhe interpretar 
o desejo de seus jurisdicionados para essa conquista 
almejada por toda a população nordestina.

Durante a presente festa religiosa, esse tema foi 
abordado em sequenciadas homílias, num esforço de 
convencimento dos fiéis em relação a algo tornado 
imperioso, como resguardo da memória de alguém 
que se dedicou, de corpo e alma, ao serviço do povo 
de Deus.

Prevista a presença aproximada de meio milhão 
de peregrinos, o Cariri transformou-se nesse período 
em santuário de oração, centralizado na padroeira e 
na figura lendária do grande e inolvidável pregador do 
Evangelho, cuja existência foi dedicada à defesa dos 
pobres e oprimidos.

Em todos os eventos, é sempre lembrado, tam-
bém, o saudoso Monsenhor Murilo de Sá Barreto, cujo 
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falecimento, há 2 anos, representou perda irreparável 
para o povo juazeirense. Ele foi, sem dúvida, ardoroso 
batalhador da beatificação, embora entendesse que 
obstáculos teriam ainda de ser removidos para que se 
alcançasse aquele desiderato.

Ao registrar o tradicional acontecimento da Meca 
do sul do meu Estado, renovo a esperança de que 
Bento XVI, em seu Pontificado, haverá de legitimar a 
aspiração do povo brasileiro, tornando-se esplendida 
realidade.

Cícero Romão Batista, na convicção arraigada 
dos meus conterrâneos, já se enfileira entre quan-
tos souberam dignificar a sua crença nas verdades 
eternas.

Que a Santa Sé venha ao encontro de anseio la-
tente na alma dos que veneram aquele que soube levar 
a cabo uma missão árdua, sobretudo ao propugnar pela 
correção das gritantes disparidades sociais.

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, marisqueiras e pescadores, 
a pesca artesanal tem sido vítima de discriminação 
por vários setores da sociedade. Muitos insistem em 
diminuir a importância que o setor da pesca e aqui-
cultura representa para o País. Menosprezam os 
mais de 800 mil pescadores artesanais que buscam 
melhores condições de vida para todos os brasilei-
ros. Não atentam para o fato de que, só em 2007, o 
Brasil movimentou a economia do setor em mais de 
3 bilhões de reais. 

As pessoas que discriminam a pesca artesanal 
não sabem que o País produz 20 milhões de tonela-
das de pescado por ano e gera perto de 10 milhões 
de empregos direitos e indiretos. 

O Ministério da Pesca e Aquicultura está em 
pleno processo centralizado de fiscalização e contro-
le das obras de construção de terminais pesqueiros 
e centros integrados da pesca artesanal, além da fis-
calização dos 180 convênios em execução em todo o 
território nacional.

Na busca por consolidar uma política pública de 
Estado para o desenvolvimento sustentável da aquicul-
tura e pesca no Brasil, no mês de julho, aconteceram 
as Conferências da Aquicultura e Pesca em todos os 
Estados brasileiros, onde as equipes organizadoras e 
que integram essas ações se deslocaram pelo País. 
O resultado desses encontros com pescadores, em-
presários e diversas entidades serão apresentados 
na 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, 
que acontecerá em Brasília, de 30 de setembro a 2 
de outubro. 

O Brasil participa como signatário de diversos ór-
gãos e eventos internacionais, entre eles a Comissão 
de Pesca Continental para América Latina –  COPES-
CAL, a Organização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação –  FAO e a Rede de Aquicultura 
das Américas. 

O MPA reuniu por 3 vezes os 54 conselheiros 
de todo o País que integram o Conselho Nacional de 
Aquicultura e Pesca para preparação da Conferência 
Nacional e para subsidiar a implementação da nova 
lei da pesca, aprovada por nós em junho deste ano. 
E em outros 2 momentos, os 27 Superintendentes 
Estaduais vieram a Brasília para planejamento anual 
das ações do MPA. 

Possuímos um cronograma importante de polí-
ticas que estão revolucionando este setor, a exemplo 
dos Territórios da Aquicultura e Pesca e dos Parques 
Aquícolas, onde o Ministério está cedendo águas da 
União com termos de concessão que valem por 20 
anos para que mais famílias brasileiras possam pro-
duzir peixes em cativeiro. 

Quero que seja registrado nos Anais desta Casa 
o meu protesto contra as discriminações sofridas pela 
pesca artesanal e dizer que a luta por melhorias no 
setor pesqueiro é uma bandeira que levantei e não 
pretendo parar. O meu trabalho nesta Casa não tem 
sido em vão, já avançamos bastante e temos muito a 
conquistar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência saúda os suplentes de Vereadores presentes 
na Casa.(Palmas.) Eles tiveram, na última reunião, 
comportamento exemplar, o que vem ao encontro do 
Regimento Interno, que proíbe manifestações contra 
ou a favor. Tenho certeza absoluta de que o compro-
misso assegurado pelo Presidente Michel Temer e por 
todas as Lideranças desta Casa será consubstanciado 
hoje na sessão extraordinária das 19h, para que esta 
matéria seja rigorosamente encerrada hoje. 

O Deputado  Arnaldo Faria de Sá, autor da pro-
posta, e outros Líderes poderão pedir quebra de in-
terstício. Assim, poderemos votar as 2 matérias na 
sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, re-
gistro que, nós, da bancada fluminense, mais do que 
nunca, estamos unidos com o Governador Sérgio 
Cabral na defesa e na preservação dos interesses do 
Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito às pro-
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postas do marco regulatório do pré-sal que o Exmo. 
Sr. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
acaba de encaminhar ao Congresso Nacional.

Na segunda-feira, durante 5 horas, a bancada 
esteve reunida com o Governador Sérgio Cabral, no 
Palácio Laranjeira, exatamente para elaborar um pla-
no de ação capaz de sensibilizar o Governo Federal 
sobre a necessidade da retirada do pedido do regime 
de urgência para a votação dos 4 projetos que trami-
tam no Congresso Nacional sobre a regulamentação 
da exploração do pré-sal. E firmaremos hoje o compro-
misso estabelecido nessa reunião: encaminharemos 
pedido de retirada da urgência desses projetos, para 
que tenhamos mais tempo para discuti-los.

A bancada fluminense, Sr. Presidente, reitera 
sua convicção de que, para o bem do princípio fe-
derativo, e pela complexidade da matéria, é preciso, 
sim, que se dê mais tempo para que se discuta essa 
questão, que, sem dúvida alguma, mexe com o des-
tino deste País.

Como bem frisou o Governador Sérgio Cabral, 
nosso interesse não é o de tomar já uma posição. Pri-
meiro, queremos a retirada da urgência, para podermos 
discutir mais a proposta do Executivo. É preciso ouvir 
especialistas, técnicos e a própria sociedade brasileira. 
Ou seja, é preciso que haja maturidade nas discussões 
que envolvam diretamente o destino e os interesses 
da população brasileira.

De forma alguma podemos permitir que um tema 
como esse seja discutido a toque de caixa, o que se 
tornaria uma estratégia absolutamente inconveniente 
não só para o Estado do Rio de Janeiro, como também 
para o próprio País.

Daí a razão de estarmos encaminhando ao Pre-
sidente Lula documento em que pedimos a retirada 
do famigerado pedido de urgência que acompanha a 
mensagem enviada ao Congresso Nacional. E esta-
mos tirando o dia de hoje, quarta-feira, para discutir e 
elaborar as nossas emendas.

Era o que tinha para dizer neste momento, Sr. 
presidente.

Muito obrigado.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, quero parabe-
nizar Itaquaquecetuba, município muito próximo 
de Guarulhos, que ontem completou 449 anos de 
fundação. 

A origem do município remonta a uma das 12 
aldeias fundadas pelo Padre Jesuíta José de Anchie-
ta. Foi criado inicialmente com o nome de Vila Nossa 
Senhora D’Ajuda, em 8 de setembro de 1560, estabe-
lecida na beira do Rio Tietê, para catequizar os guaia-

nases. A denominação reduzida para Itaquaquecetuba, 
que significa ajuntamento ou reunião de taquaras-faca 
(uma espécie de taboca ou taquara com cujos ramos, 
cortantes, se faziam facas), ocorreu somente no século 
XX, quando se separou de Mogi das Cruzes. 

Itaquaquecetuba teve participação importante 
no desenvolvimento do contexto histórico e cultural do 
Brasil, pois era utilizado como rota de chegada do ouro 
aos portos. O município também é rico em material 
arqueológico e abriga uma extensa área de proteção 
ambiental, onde está instalado o Parque Ecológico 
do Tietê. Apesar de ser considerado o município com 
maior incidência de pobreza na região do Alto Tietê, 
Itaquaquecetuba tem forte vocação industrial, com 
mais de 500 polos industriais.

Quero registrar também que no sábado, dia 5 de 
setembro, participei do protesto organizado pela Co-
ordenadoria de Gênero e Raça, órgão do governo do 
Município de Osasco, pelo Fórum Regional Paulista 
Oeste Metropolitano da Igualdade Racial e pela ANID 
–  Ação Negra de Integração e Desenvolvimento con-
tra a agressão sofrida pelo trabalhador negro Januário 
Alves de Santana. No dia 7 de agosto de 2009, o Sr. 
Januário Alves de Santana foi agredido por seguranças 
do Carrefour, loja de Osasco, por não acreditarem que 
ele era o proprietário de um veículo Eco Sport só por 
ser negro. Na mesma ocasião, o trabalhador também 
foi agredido por policiais militares.

O manifesto teve como objetivo exigir providên-
cias imediatas do Carrefour e do Governo do Estado 
quanto à instituição de ações afirmativas que valorizem 
o ser humano, independentemente de sua cor, sexo e 
origem de nascimento. Essas medidas devem prevenir 
a incidência de ações semelhantes.

Nesse sentido, solicito sejam transcritas nos 
Anais da Casa a Carta de Repúdio ao Carrefour e à 
Polícia Militar e matéria da agência Afropress sobre 
o assunto.

Muito obrigada.

CARTA E MATÉRIA A QUE SE REFERE 
A ORADORA

CARTA DE REPUDIO AO CARREFOUR  
E À POLÍCIA MILITAR

JANUÁRIO TRABALHADOR NEGRO COVAR-
DEMENTE ESPANCADO NO INTERIOR DO CAR-
REFOUR EM OSASCO

A Coordenadoria de Gênero e Raça órgão do 
Governo do Município de Osasco e o Fórum Regio-
nal Paulista Oeste Metropolitano da Igualdade Racial; 
vem a público denunciar, repudiar e exigir providências 
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enérgicas e urgentes contra as atitudes truculentas, 
covardes, preconceituosas e racistas promovidas por 
seguranças do Carrefour de Osasco, que no último dia 
7 de agosto promoveram um espetáculo dantesco de 
espancamentos com chutes, socos, tapas e até mes-
mo coronhadas e humilhações verbais e psicológicas, 
contra o cidadão negro Januário Alves de Santana, que 
se iniciou no estacionamento do estabelecimento e 
teve continuidade em uma saleta no interior do super-
mercado. Os assustadores fatos se deram quando os 
ditos seguranças suspeitaram que a vítima houvesse 
furtado um veículo da marca Ford Eco Sport, que em 
de sua propriedade.

Mesmo se identificando como dono do veículo 
e também como funcionário da Universidade de São 
Paulo, e que estava ali aguardando a sua esposa que 
fazia compras ao mesmo tempo em que tomava conta 
de sua filha que dormia no interior do veículo, Januário 
foi abordado com muita violência e sob a mira de uma 
arma de fogo, começou a apanhar e posteriormente foi 
arrastado para o interior do supermercado.

Segundo o depoimento da vítima os seguran-
ças de maneira acintosa e extremamente precon-
ceituosa diziam em alto e bom som que jamais um 
negro poderia possuir um carro tão bonito como 
aquele e a pancadaria só terminou com achegada 
da Polícia Militar.

A surpresa maior da vítima que imaginou que 
seria protegido pelos Policiais Militares foi a de no-
vamente ser submetido a humilhações, pois os PMS 
ao invés de restaurarem a ordem, passaram a sus-
peitar dele e afazer observações racistas e precon-
ceituosas do tipo: “Você tem o perfil de quem já tem 
umas três passagens”. “Você tem cara de ladrão, 
confessa logo”.

Este episódio; nas dependências do Carrefour 
nos deixa com uma inquietante indagação de quais 
as providencias que serão tomadas pelas autoridades 
para que tais fatos não mais aconteçam Recentemente 
Osasco sediou a conferencia Regional da Promoção da 
Igualdade Racial, que reuniu delegados è participantes 
de 19 municípios, ocasião em que vários temas foram 
discutidos, com destaque para a questão da segurança 
pública e as violências criminosas perpetradas conta a 
população negra enquanto isso o Carrefour e a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo correm à margem da 
história. Neste episódio da agressão ao trabalhador Ja-
nuário a população negra e a sociedade exigem uma 
total apuração dos fatos e severas punições para os 
agressores envolvidos.

Entendemos que não basta ao Carrefour demitir 
ou remanejar seus truculentos seguranças, entende-

mos que os mesmos devem ir para a cadeia e os po-
liciais militares envolvidos também devem ser exem-
plarmente punidos, e a vítima deve ser ressarcida dos 
danos físicos, psicológicos e dos danos morais a que 
foi submetida.

Estamos atentos e exigimos respostas imediatas 
tanto do Carrefour, quanto da Polícia Militar no senti-
do de que seus efetivos sejam Mais adequadamente 
preparados no trato com a diversidade.

Manifestação reúne 500 pessoas contra violência ra-
cista Por: Redação – Fonte: Afropress – 5-9-2009

Osasco/SP – Cerca de 500 pessoas, inclusive 
de cidades próximas como Barueri e Guarulhos, par-
ticiparam na manhã deste sábado (5-9) de mais uma 
manifestação para protestar contra a violência racis-
ta sofrida pelo funcionário da USP, Januário Alves de 
Santana (foto), espancado por seguranças da Rede 
Carrefour, suspeito de roubar o próprio carro – um 
EcoSport.

A manifestação, que começou no Largo da Es-
tação de Osasco, teve a participação da irmã de San-
tana, Luzia, que fez um relato emocionado do que 
aconteceu no estacionamento do supermercado, no 
dia 7 de agosto, data em que o irmão foi torturado por 
seguranças. Ela chegou a provocar lágrimas dos pre-
sentes. “Onde já se viu que uma pessoa negra não 
possa ter um carro. Meu irmão vem pagando direitinho 
as prestações”, afirmou.

Os manifestantes primeiro se reuniram no 
Largo da Estação, a partir das 9h, com faixas e 
cartazes denunciando a violência. “Não aceitamos 
a covardia praticada contra Januário”, dizia uma 
das faixas.

De lá, caminharam por mais de dois quilômetros, 
com um carro de som à frente, até a loja na Avenida 
dos Autonomistas, onde chegaram a ser recebidos 
por meio de uma Comissão pela superintendente de 
Comunicação, Regina Pitóscia. A deputada federal, 
Janete Pietá (PT-SP), de Guarulhos, participou da 
Comissão e prometeu acompanhar, de Brasília, até a 
total apuração do caso e punição dos responsáveis. 
O protesto também foi acompanhado pelo deputado 
estadual Marcos Martins, do PT de Osasco.

A Superintendente de Comunicação do Carrefour 
se disse disposta a ouvir sugestões do Movimento Ne-
gro para uma mudança da política de recursos humanos 
e recrutamento que valorize a diversidade.

Comunicado
Enquanto recebia os manifestantes, a direção 

do Carrefour mandou distribuir um Comunicado aos 
Clientes em que enfatiza o compromisso assumido 
no seu Código de Ética de valorizar a Diversidade. 
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“Não toleramos nenhum tipo de discriminação, racis-
mo, desrespeito ou violência. Ao contrário: valoriza-
mos a diversidade de raça, sexo e religião”, afirma o 
Comunicado.

Segundo o jornalista Gerson Pedro, do Fórum 
Metropolitano Oeste da Igualdade Racial, que reúne 
19 cidades da Região Metropolitana, a manifestação 
demonstrou que a comunidade negra não tolera mais 
esse tipo de violência e de abuso.

“Lamentavelmente estamos nos unindo em função 
de uma dor, de uma tristeza, mas isso está fazendo 
com que nos reunamos para buscar o nosso espaço. 
Não vamos mais tolerar esse tipo de agressão, esse 
tipo de violência. Estamos atentos, estamos de fato 
solidários com o Januário e com a família dele. Fatos 
desse tipo jamais ocorram”, afirmou.

Caminhada
Durante o percurso, a manifestação – acompanha-

da discretamente pela Policia Militar – foi engrossada 
por sindicalistas e recebeu a adesão de populares no 
Calçadão de Osasco. Essa é a segunda manifesta-
ção de protesto no Carrefour, em menos de 15 dias. 
A primeira aconteceu no dia 22 do mês passado e foi 
promovida pela Frente 3 de Fevereiro.

A professora Edna Roland, Relatora da III Confe-
rência Mundial Contra o Racismo, realizada pela ONU 
em Durban, que esteve presente ao protesto, disse que 
o que aconteceu foi “um incidente gravíssimo que deve 
ser motivo de discussão com essa empresa com Pro-
gramas de Ação Afirmativas, sensibilização interna e 
aumento da participação dos negros nos quadros de 
funcionários”.

“Essa é uma crise que oferece para a em-
presa a oportunidade de mudança”, afirmou, 
acrescentando que, do contrário, “outros mé-
todos de trabalho político devem ser usados 
pela militância negra”.

Na próxima sexta-feira (11-9), haverá nova mani-
festação desta vez em frente à sede central do Carre-
four, em São Paulo, organizada por todas as entidades 
do Movimento Negro e anti-racista.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizá-
lo por suas palavras quanto ao resultado do jogo de 
hoje entre Brasil e Chile. Se Deus quiser, vamos ga-
nhar. Mas a maior vitória será devolver a dignidade da 
proporcionalidade dos Vereadores do Estado do Acre 
e do Brasil. Com a ajuda dos colegas, aprovaremos 
a PEC dos Vereadores o mais rápido possível, para 
restabelecer essa dignidade.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
é com muita satisfação que comunico a esta Casa e 

aos brasileiros de modo geral fatos auspiciosos que 
estão ocorrendo na Amazônia. Felizmente, não vive-
mos só de notícias ruins. Há muita coisa acontecendo 
em prol do desenvolvimento da região.

Começou na quinta-feira, dia 27 de agosto, e se 
estendeu até domingo, dia 30, a EXPOACRE Juruá 
2009, realizada em minha cidade, Cruzeiro do Sul.

O fato mais importante, que faço questão de re-
gistrar neste momento, foi o passo que demos para a 
integração comercial como o Peru.

Estiveram conosco, em encontro formal com auto-
ridades brasileiras, vários representantes empresariais 
e autoridade de governo do Peru. Destaco a presença 
do Governador de Ucayali, Jorge Velasquez Porto Car-
rero; do Governador de Ancash, Cesar Alvarez Aguilar; 
do representante do Governador de Huanuco, Anibal 
Solorzano Ponce; do Ministro-Conselheiro do Ministé-
rio das Relações Exteriores do Peru, José Benzaqueu 
Perea; do cônsul do Peru no Brasil, Lanzette Ludenha; 
e do reitor da Universidade Nacional de Ucayali, Ede-
gar Raun Dias Zoniga. 

Do lado brasileiro, destaco a presença do Vice-
Governador Cesar Messias, representando o Gover-
nador Binho Marques; do Presidente da Assembleia 
Legislativa do Acre, Edvaldo Magalhães, acompanhado 
de Deputados Estaduais; do Desembargador-Presi-
dente do Tribunal de Justiça, Pedro Ranzi; do Prefeito 
de Cruzeiro do Sul, Wagner Sales; dos Parlamentares 
da bancada federal; do presidente da ANVISA, Dirceu 
Raposo; do Diplomata-Chefe da Divisão da América 
Meridional III do Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil, Carlos da Fonseca; do Conselheiro Ronald 
Polanco, do TCE; do Procurador do Ministério Público 
do Estado do Acre Edmar de Azevedo Monteiro; do 
Superintendente do SEBRAE, Orlando Sabino; e do 
Vice-Reitor da Universidade Federal do Acre, Pasco-
al Muniz.

Como pudemos ver, não foi um evento comum. 
Foi também um encontro de nações, de representan-
tes de povos vizinhos que desejam estabelecer um 
intercâmbio efetivo.

Na mesma oportunidade, em 3 voos vindos do 
Peru, foram trazidos à exposição 25 toneladas de pro-
dutos, principalmente alimentos, que demonstram com 
facilidade a viabilidade da integração comercial. 

A delegação peruana, formada por nada me-
nos que 240 pessoas, entre empresários e autori-
dades locais, estive na EXPOACRE Juruá, o que 
sinaliza a importância desse momento para a eco-
nomia regional.

Na condição de Presidente da Frente Parlamentar 
Brasil-Peru, quero dizer, Sr. presidente, que nos últimos 
meses estamos caminhando a passos acelerados e 



48498 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

certos rumo à integração. Acredito que esse processo 
não tem mais volta.

O encontro foi um marco de abertura de um pro-
missor comércio entre a região do Juruá e os 3 Estados 
peruanos. Do lado brasileiro, há interesse na importa-
ção de legumes, verduras, pescado, cimento, fosfato; 
do lado peruano, especialmente, carne e leite.

Para se ter ideia, de Cruzeiro do Sul a Pucal-
pa, Capital de Ucayali, são apenas 25 minutos de 
voo. E daí a Lima, Capital do Peru, pouco mais de 1 
hora. Ou seja, em cerca de 90 minutos estamos no 
Oceano Pacífico, rota preferencial para o comercio 
com os países consumidores da Ásia. Quando esti-
vermos ligados por via terrestre, as vantagens serão 
ainda maiores.

Aliás, esta é nossa principal bandeira: a constru-
ção de uma rodovia de apenas 250 quilômetros, ligan-
do Cruzeiro do Sul a Pucalpa, Capital de Ucayali, no 
Peru. Essa será a verdadeira redenção do Acre e de 
parte da Amazônia.

O próprio Governador de Ancash, no Peru, em 
seu discurso, fez questão de ressaltar que essa é tam-
bém uma prioridade para o seu país. Tanto que está 
em obras o trecho que liga Ancash a Ucayalli. Por esse 
percurso, a distancia de Cruzeiro do Sul ao Pacífico 
será de apenas 900 quilômetros, ao invés dos atuais 
1.100 quilômetros. Trata-se, portanto, de estabelecer 
os termos de cooperação necessários para que essa 
obra saia do papel e se transforme em realidade.

Ao mesmo tempo, é importante que o Brasil 
cuide rapidamente de remover barreiras burocráti-
cas e de implantar as estruturas físicas necessárias 
ao desembaraço de mercadorias, tanto importadas 
quanto exportadas. Não tenho dúvidas de que este 
será um momento crucial para o desenvolvimento 
do Acre, que trará enormes benefícios a todos os 
brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, on-
tem foi inaugurada mais uma agência da Previdência 
Social em Rancharia, onde estive. 

Cumprimento o Prefeito Alberto César e, na pes-
soa dele, os demais Prefeitos; o Sr. José Carlos, Pre-
sidente da Câmara Municipal e, na pessoa dele, todos 
os Vereadores. O Presidente do INSS, Valdir Simão, 
recebeu os meus cumprimentos em razão de haver 
mudado a sistemática do auxílio-doença, que era ex-
tremamente gravoso para os segurados. 

Brevemente estaremos inaugurando, segundo 
informou o Ministro José Pimentel, as agências de 
Álvares Machado, Martinópolis, Pirapozinho, Santo 
Anastácio e Teodoro Sampaio. 

Cumprimento também a União Nacional das En-
tidades Islâmicas, por meio dos Srs. Jamal Becha e 
Ali Zoghbi, pelo grande trabalho que têm feito de aten-
dimento à comunidade. Lamento, inclusive, o fato de 
que, nesse evento da cidade de Tiradentes, a chuva 
não tenha permitido a participação popular no nível 
esperado. Mas estaremos na semana que vem em 
Guarulhos e esperamos que isso não se repita. 

Agradeço a V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira, 
e também ao Presidente Michel Temer a informação 
de que na sessão extraordinária de hoje votaremos 
a PEC dos Vereadores. Eles esperaram por bastante 
tempo por essa oportunidade. 

A PEC dos Vereadores recompõe as Câmaras 
e reduz o repasse dos recursos. Muita gente não 
sabe deste detalhe: os recursos são reduzidos de 
8 para 7, de 7 para 6, de 6 para 5 e de 5, em 3 fa-
ses, para até 3,5, mostrando uma redução de 1,4 
bilhão por ano.

Portanto, queremos recompor as Câmaras, res-
gatar da cidadania e reduzir o repasse de valores. Sem 
dúvida nenhuma, há uma grande expectativa. Tenho 
certeza de que todos os suplentes de Vereadores po-
derão ser Vereadores futuramente para representar 
dignamente os seus Municípios, os seus Estados e 
o Brasil. 

Obrigado, Presidente Inocêncio Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Carlos Santana.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna para falar sobre o PL 5.919, 
de 2009, enviado à Casa pelo Executivo e que “dispõe 
sobre o acesso às graduações superiores de militares 
oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica”. 

Desde 2006, buscamos juntamente com os taifei-
ros de todo o Brasil o fiel cumprimento da Lei nº 3.953, 
de 1961. O art. 1º da Lei 3.953/61 assegura aos Taifeiros 
da Marinha e da Aeronáutica acesso até a graduação 
de suboficial, com vencimentos e vantagens relativas 
à referida graduação. Cabe ressaltar que a Marinha 
deu fiel cumprimento à lei, mas a Aeronáutica insistiu 
em não cumpri-la.

O Decreto nº 3.690, de 2000, ratificou a referida 
lei, e o Decreto 363, de 1961, no seu art. 10, II, diz o 
seguinte: “O Quadro de Taifeiro é integrado por Su-
boficiais (SO), Primeiro Sargento (1S), Segundo Sar-
gento (2S), Terceiro Sargento (3S), Taifeiro-Mor (TM), 
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Taifeiro de Primeira Classe (T1), Taifeiro de Segunda 
Classe (T2)”. 

Com o advento do Decreto 3.690/2000, foi edi-
tada a Portaria 586/CG1, de 2001, do então Coman-
dante Baptista, regulando os interstícios para o quadro 
de Taifeiro, para, matematicamente, possibilitar que a 
carreira dos Taifeiros da Aeronáutica atingisse a sua 
maior graduação, a de suboficial. 

Em 2003, o Comandante da Aeronáutica Luiz 
Carlos da Silva Bueno editou a Portaria R-46/CG1, 
fixando os interstícios para o quadro de Taifeiros de 4 
anos para 7 anos, em todas as graduações do Qua-
dro de Taifeiro.

O PL 5.919/2009 atende boa parte das expecta-
tivas dos Taifeiros, mas precisamos ainda regulamen-
tar o interstício do quadro, que no referido PL não foi 
tratado.

Acredito que a Aeronáutica terá a sensibilidade 
de fazer a justiça tão esperada por todo o Quadro de 
Taifeiros da força.

Assinamos um requerimento de urgência para 
apreciação do PL 5.919/2009, na tentativa de acabar-
mos de vez com a discriminação sofrida pela classe 
do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica ao longo des-
ses 45 anos, tendo em vista o desvio de finalidade da 
Lei nº 3.953/61.

Solicito o apoio de todos os Parlamentares, por-
que é importante para esses homens, que dedicaram 
sua vida à Aeronáutica –  e muitos deles já estão na 
reserva – , possam ter o direito a seus vencimentos e 
a sua promoção.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Luiz 
Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente: hoje devemos vo-
tar a PEC dos Vereadores.

Meu pronunciamento de hoje refere-se a um 
brutal homicídio ocorrido no Município de Pedras de 
Fogo, região do agreste da Paraíba. Na manhã de 
hoje, o jovem Helder Paulo da Silva Luna, de 28 anos, 
frentista do Posto Santa Emília, segundo informações, 
após breve desentendimento com o vigilante do posto, 
Gilvandro Rodrigues do Nascimento, de 42 anos, foi 
agredido com uma coronhada de espingarda e, quan-
do no chão, executado pelo colega de trabalho com 
um tiro. Gilvandro foi preso em flagrante e com ele a 
arma utilizada no crime.

Sr. Presidente, quero solidarizar-me com os 
familiares da vítima e dizer que os antecedentes do 
assassino são conhecidos da população de Pedras 

de Fogo. Aquela é uma região de fronteira muito ten-
sa entre os Estados de Paraíba e Pernambuco, onde 
também foi executado o advogado Manoel Mattos, 
que tinha muitas informações sobre a ação de gru-
pos de extermínio. 

É evidente que cada caso é um caso, mas não 
podemos deixar de fazer associações. É necessário 
tomar o depoimento do vigilante executor e identificar 
as suas motivações para o crime que chocou o Municí-
pio de Pedras de Fogo, especialmente por se tratar de 
um jovem pai de família reconhecido por todos como 
honesto e trabalhador. 

Não podemos consentir que episódios como esse 
passem a ideia de fato isolado e banal. A vida é o nos-
so maior bem e um dom de Deus, não pode ser ame-
açada e finalizada por quem quer que seja. Portanto, 
exigimos Justiça em mais esse caso bárbaro. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me 
solidarizar com os suplentes de Vereadores. Tenho 
certeza de que hoje vamos votar a PEC dos Verea-
dores nesta Casa e eles vão assumir o cargo. Cito os 
nossos companheiros Aristeu Penalva, Wladimir Cruz, 
Galli, Scada, de Presidente Prudente. Estou certo de 
que haverá, sim, uma economia também nesse sen-
tido, e a população será bem atendida com esses no-
vos Vereadores.

Passo a abordar outro assunto. Sras. e Srs. De-
putados, amanhã teremos uma audiência pública so-
bre a eutanásia. O requerimento para realização da 
audiência é de minha autoria. A OAB, a CNBB e o 
Conselho Nacional dos Pastores confirmaram suas 
presenças. Também teremos a participação, amanhã, 
da Associação Médica Brasileira e do Conselho Fe-
deral de Medicina. Essa audiência será realizada no 
Plenário nº 7. Convidamos os Deputados, os suplentes 
de Vereadores, enfim, todos o presentes a participa-
rem da reunião..

Sr. Presidente, quero também, nesta oportuni-
dade, parabenizar a cidade de Presidente Prudente, 
que comemora 92 anos. Parabéns, Prefeito Tupã e 
toda a população.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero saudar todos os educadores do cam-
po que estão reunidos em Brasília no 3º Congresso 
Nacional de Escolas Famílias Agrícolas e na 10ª As-
sembleia Nacional da União Nacional das Escolas 
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Famílias Agrícolas, que se realizam paralelamente, 
durante 2 dias, hoje e amanhã, no Núcleo Bandeiran-
te, na Casa de Retiros Divino Paraíso. Eles vêm para 
debater os problemas e contribuições da educação 
no campo, dentro da visão libertadora da pedagogia 
da alternância para as famílias da agricultura familiar 
e da agroecologia. 

Queremos saudar os educadores que acredi-
tam na educação libertadora de homens e mulheres, 
jovens e adultos do campo, aqueles que acreditam na 
educação transformadora do cio da terra; das mãos 
calejadas que plantam o arroz, o feijão e o milho; da 
preservação do meio ambiente; do crescimento sus-
tentável; do amor à natureza e à vida, enfim, de tudo 
o que envolve essa relação profunda do homem com 
a terra, com a natureza, com o meio ambiente, com o 
meio em que vive, com a vida plena, com a liberdade 
e, sobretudo, com próprio homem, porque a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra.

Queremos saudar aqui o Luís Peixoto, a Cida, 
o Divino, o Antonio Baiano, o João Batista, os partici-
pantes –  educadores e educandos – , os palestrantes, 
e agradecer o honroso convite que nos fizeram para 
participar desse evento. 

É importante ressaltar a importância da educação 
no campo como instrumento capaz de transformar a 
sociedade, fortalecendo a agricultura familiar, a agroe-
cologia, gerando mais justiça social, numa pedagogia 
da alternância que veja na educação um instrumento 
de mudança e seja a mola propulsora de nossa uto-
pia, nas cidades e no campo, porque entendemos e 
acreditamos que a educação não apenas transforma 
o mundo, mas também muda as pessoas. E pesso-
as transformadas mudam o mundo. E acreditamos 
também que a liberdade não é uma dádiva, mas uma 
conquista, e exige uma busca constante, permanente 
e responsável. 

Parabenizamos todas e todos –  educadores e 
educandos –  que participam desse processo salutar de 
educação no campo, comprometidos e esperançosos 
de que as pessoas se libertam em comunhão. 

Na condição de professor, aprendi que não é 
possível ajudar o educando quando não consigo inte-
ragir e superar permanentemente meus limites e mi-
nha ignorância, num constante aprendizado, porque 
aprender não é um ato findo, mas sim um exercício 
de constante renovação, como nos ensina o mestre 
da educação libertadora Paulo Freire, em quem todo 
educador deve inspirar-se para agir. 

É imperioso que a educação no campo, vista da 
ótica da pedagogia da alternância, seja efetivamente 
uma prática de liberdade e de libertação, e que sejam 

nossas educadoras e nossos educadores no campo 
ousados no seu cotidiano como professor, sem medo 
de serem felizes como eternos aprendizes. Que eles 
sejam um instrumento capaz de transformar o educando 
num novo homem, para romper barreiras do conheci-
mento e iluminar a realidade em que vive, melhorando 
a qualidade de vida de toda a comunidade. 

O importante para uma educação libertadora é 
que estudantes e educadores consigam perceber o 
conhecimento de forma crítica e participativa, livres 
para sonhar.

Queremos, mais uma vez, agradecer o convite 
para participação no 3º Congresso Nacional de Escolas 
Famílias Agrícolas e na 10ª Assembleia Nacional da 
União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas. 

Queremos saudar de forma especial as esco-
las goianas –  a escola de Orizona, do amigo Antonio 
Baiano; a direção da Casa de Retiros Divino Paraíso 
– , bem como o Luís Peixoto, a Cida, o Divino, o João 
Batista, enfim, todos os que, sonhando com a liberda-
de, levantam de madrugada para construir um novo 
mundo possível. 

Essa é a nossa utopia, que continua viva.
Quero saudar também o médico veterinário pelo 

Dia Nacional do Médico Veterinário. Trata-se de profis-
sional que contribui para o desenvolvimento nacional 
e é importante também nas universidades –  na ex-
tensão, na pesquisa e no ensino.

Saúdo ainda o dia 5 de setembro, Dia da Ama-
zônia, como também o próximo dia 11, o Dia do Cer-
rado do Centro-Oeste brasileiro, o cerrado que nós 
queremos.

Por fim, quero saudar todos os Vereadores do 
Brasil. Todo dia é dia do Vereador. É importante que 
esta Câmara dos Deputados dê dignidade àqueles 
que lutam para representar o povo nas nossas cida-
des. O brasileiro mora nas cidades, não na União ou 
nos Estados. 

Por isso, vivam todos os Vereadores de ontem, 
de hoje e de amanhã! Eu também já fui Vereador.

O SR. LUIZ CARREIRA (DEM-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para lembrar 
que faltam apenas 3 meses para a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-
15), evento que será realizado entre os dias 7 e 18 
de dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, e o 
Congresso ainda não se posicionou com firmeza a 
respeito das propostas que devemos defender no 
evento.

Na verdade, Sr. Presidente, além de esboçarem 
o futuro regime de metas e compromissos de redu-
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ção de emissões de gases de efeito estufa, durante 
o encontro, os países terão que definir outros pontos 
do regime climático global, como o financiamento e a 
transferência de tecnologia de países ricos, para que 
os emergentes possam realizar ações de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. Os 2 itens são os 
mais atrasados até agora.

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, 
condicionam a adoção de compromissos de redução 
à garantia de apoio financeiro-tecnológico por parte 
das nações mais industrializadas, que, em contrapar-
tida, só aceitam transferir o aporte se os emergentes 
se mostrarem comprometidos com reduções mais 
ambiciosas. A estimativa é de que os países indus-
trializados precisariam repassar entre 100 bilhões de 
dólares e 160 bilhões de dólares por ano às nações 
em desenvolvimento. E essa é uma batalha que vale 
a pena lutar! Uma responsabilidade que os membros 
do Parlamento brasileiro terão ao representar o país 
na Conferência.

De acordo com João Talocchi, coordenador da 
campanha de clima do Greenpeace Brasil, não é 
uma quantia “impossível”, desde que as mudanças 
climáticas sejam tratadas como uma prioridade glo-
bal. O ambientalista afirma ainda que “são números 
viáveis, possíveis de se alcançar, pois basta ver os 
trilhões que foram desembolsados para salvar os 
bancos da crise”.

Além disso, um dos negociadores brasileiros, 
André Odenbreit, conselheiro da Divisão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável do Ministério 
das Relações Exteriores, acredita que a discussão 
prévia de acordos para financiamento e tecnologia é 
fundamental para evitar um fracasso no resultado de 
Copenhague. Ele afirma que “o alcance de ações de 
países em desenvolvimento depende do nível de apoio 
internacional. Não é uma doação, uma bondade. É uma 
obrigação, faz parte do regime global do clima”.

Dias atrás, quando a Comissão Permanente de 
Mudanças Climáticas, da qual faço parte, ouviu em 
audiência o Embaixador Sérgio Barbosa, do Itamaraty, 
ficou claro que o G-77 (bloco de países emergentes) 
apresentou ao grupo de 192 países da convenção da 
ONU uma proposta de repasses de 0,5% a 1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de países ricos para financiar 
ações de mitigação e adaptação. O representante das 
Relações Exteriores ponderou que “ainda não recebe-
mos respostas à altura do desafio, em função de que 
transferência de recursos e de tecnologia são os temas 
com menor definição até agora”.

Mais adiantada que a questão financeiro-tecno-
lógica está a discussão sobre a entrada de um me-

canismo de conservação florestal no acordo que vai 
complementar o Protocolo de Kyoto. A manutenção da 
floresta em pé para evitar emissões de gases de efeito 
estufa deve ser incluída no acordo, por meio do meca-
nismo de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação (REDD), conforme debatemos na semana 
passada, na Comissão de Mudanças Climáticas, com 
o ministro Carlos Minc, do Meio Ambiente.

O que ainda não está definido é a forma com que 
países com grandes florestas tropicais e plantadas, 
como Brasil e Indonésia, poderão ser recompensados 
se conseguirem evitar a devastação. Alguns negocia-
dores defendem a criação de um fundo com contribui-
ções internacionais voluntárias, outros, a geração de 
créditos de carbono com o desmatamento evitado, e 
há ainda a possibilidade de uma solução híbrida entre 
fundos e mercado.

Na sequência dessas audiências públicas, Sr. 
Presidente, ainda ontem, tivemos a oportunidade de 
ouvir o eminente cientista Dr. Carlos Nobre, do INPE, 
mas que, na ocasião, estava representando o Minis-
tro Sérgio Rezende Machado, da Ciência e Tecnolo-
gia. E, no próximo dia 28 de setembro, vamos rea-
lizar uma audiência pública em Salvador, na Bahia, 
para debater soluções para as questões climáticas e 
perspectivas para a COP-15, ouvindo a sociedade, o 
empresariado, as organizações não-governamentais, 
além do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas e 
Biodiversidade.

Como podem ver, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nós, da Comissão de Mudanças Climáti-
cas, estamos formando massa crítica de forma a po-
der oferecer subsídios à formulação de uma proposta 
brasileira, que, no nosso entendimento, deve situar-se 
na vanguarda do desenvolvimento sustentável. O Bra-
sil não pode, por questões de ordem diplomáticas ou 
comerciais, juntar força a outros países emergentes 
que não se alinham a proposições que visem mudar 
o paradigma de desenvolvimento.

O momento é único, e não podemos perder esta 
oportunidade de adotar um posicionamento mais fir-
me, que nos coloque na vanguarda do debate sobre 
o clima no mundo.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. Em um dia que tínhamos tudo para comemorar, 
pois a Seleção Brasileira de Futebol joga, hoje, uma 
partida histórica, em Salvador, na Bahia, pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo de 2010, o que vemos é 
desespero e medo pela crescente onda de violência 
que vem grassando na Capital baiana, agora com os 
incríveis ataques a unidades policiais, órgãos gover-
namentais e ao transporte urbano.
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Para ser ter uma ideia, Sr. Presidente, o 7 de 
setembro da Capital baiana foi marcado por ataques 
violentos contra a cidade. Pela manhã, mais um ôni-
bus foi incendiado. De madrugada, um posto da polí-
cia foi atacado por bandidos, e vários policiais ficaram 
feridos.

Essa situação vem deixando as famílias baianas 
assustadas e sobressaltadas, principalmente quando 
percebe que o Governo do Estado está perdendo o 
controle sobre a situação. Ontem, mais 3 incêndios a 
ônibus coletivos e 1 ataque à loja da Cesta do Povo, 
do bairro de Alto de Coutos, deixaram pelo menos 
mais 6 feridos. Durante todo o dia, a polícia de Sal-
vador sofreu ataques. As delegacias tiveram que ser 
protegidas com barricadas.

Agora, presenciamos mais uma amostra da in-
capacidade do atual Governo Estadual para gerenciar 
o sistema de segurança pública ao ver o Governador 
cogitar pedir ajuda à Força Nacional de Segurança para 
administrar a questão da violência em nosso Estado.

Parece que a preocupação central do Governo 
baiano é de apenas fazer publicidade, em vez de bem 
administrar os serviços públicos estaduais, com efici-
ência e eficácia.

Sabe Deus, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, onde isso vai parar. E pensar que hoje era para 
comemorarmos um belo jogo de futebol!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Se-
bastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar registro o meu apoio à PEC dos 
Vereadores.

Sras. e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna 
para propor ao Governador do Amapá, Sr. Waldez 
Góes, que coordene a estruturação de um plano de 
urbanização para o Município de Laranjal do Jari, cons-
tituído de centenas de palafitas. A área que está sendo 
aterrada deve ser devolvida aos comerciantes, já que 
seus imóveis foram destruídos pelo fogo. Que a praça 
que seria construída nesse local seja construída na 
região do Cais de Arrimo, que fica no Bairro Sagrado 
Coração de Jesus. Devem ser construídos também 3 
canais –  1 canal paralelo a esse novo aterro do cen-
tro e 2 canais paralelos à ponte sobre o Rio Jari, nas 
laterais da cabeceira da ponte – , a fim de reduzir o 
impacto das enchentes e também o impacto ambiental 
provocado pela construção do aterro no centro.

Tenho certeza de que, com o Governador Waldez 
Góes coordenando esse projeto junto com o Prefei-

to da cidade, tudo será resolvido da melhor maneira 
possível.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os acordos militares entre Brasil e França têm 
sentido estratégico, desdobramentos econômicos e 
comerciais. Primeiramente, é uma parceria que se 
realiza com a transferência de tecnologia, alavanca a 
indústria de defesa e amplia as trocas comerciais do 
Brasil com outros países, além da França.

Além disso, ela atende à exigência de reaparelha-
mento das Forças Armadas, dando primazia ao acesso 
a alta tecnologia e promovendo melhor adequação ao 
centro da Estratégia Nacional de Defesa identificada 
com a dissuasão, a presença, a resistência e a ofen-
siva militar.

A vigilância, a mobilidade e a pronta resposta 
exigem a integração das 3 Forças numa concepção de 
preparo e emprego conjunto, de reposicionamento nos 
espaços do território nacional e domínio da inovação 
tecnológica e científica no campo da defesa.

Com esses acordos, o Brasil diversifica suas 
escolhas estratégicas no cenário interno, regional e 
mundial, aumentando sua capacidade de prontidão e 
pronta resposta.

É necessário enfrentar as vulnerabilidades estru-
turais de defesa do País no terreno orçamentário, na 
defasagem tecnológica do material militar, e diminuir 
a dependência externa e dos programas de financia-
mento.

As definições que fundamentam tais parcerias 
estão claras e destacadas na Estratégia Nacional de 
Defesa elaborada pelo Ministério da Defesa e aprova-
da pelo Presidente Lula.

Nesse sentido, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados do 
artigo Garantir a Soberania e os Recursos Naturais, 
do pesquisador e professor Geraldo Cavagnari Filho, 
publicado na revista Le Monde Diplomatique Brasil, 
de agosto de 2009.

Além de expressar minha total concordância com 
as análises de Cavagnari, solicito o registro e divulga-
ção deste pronunciamento nos órgãos de comunicação 
da Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, desta tribuna, quero 
parabenizar o Reitor, os professores, os funcio-
nários e os alunos da Universidade Estadual 
de Santa Cruz –  UESC, que obteve elevado 
conceito no Índice Geral de Cursos (IGC) do 
Ministério da Educação, ficando incluída en-
tre os 6% que obtiveram melhor resultado e 
sendo a universidade estadual da Bahia que 
obteve a melhor avaliação.

O IGC das Instituições de Ensino Superior do País 
foi divulgado na segunda-feira pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
–  INEP, autarquia vinculada ao MEC.

Sem dúvida, esse resultado está diretamente re-
lacionado ao empenho de todos os setores integrantes 
da universidade, dos alunos aos professores. Papel 
especial, no entanto, tem o Reitor da instituição como 
representante da comunidade universitária.

Para o Reitor Joaquim Bastos, “na recente divul-
gação do Índice Geral de Cursos 2008, o desempenho 
apresentado pela UESC evidencia que a universida-
de vem caminhando de forma consistente, agregando 
crescentemente qualidade às ações que desenvolve. 
Em avaliações distintas realizadas por diferentes ins-
tituições, utilizando indicadores diversos, a UESC tem 
demonstrado bons resultados”.

O IGC é um indicador de qualidade de institui-
ções de educação superior que, em sua composição, 
considera a qualidade dos cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado e doutorado). O resultado 
final é expresso em valores contínuos (de 0 a 500) e 
em faixas (de 1 a 5). O IGC tem a função fundamen-
tal de orientar o público sobre a qualidade do ensino 
oferecido em cada instituição.

Cabe ressaltar também os resultados obtidos 
pela UESC no edital do MEC no campo da extensão 
universitária, aprovando vários projetos para o desen-
volvimento das comunidades carentes e se destacan-
do entre as principais universidades do Nordeste por 
seus resultados.

A UESC, em parceria com os Governo Estadual 
e Federal, vem realizando valioso trabalho de combate 
à pobreza, com programas de inclusão produtiva, incu-
bação de empreendimentos solidários, apoio à cultura 
e outros voltados para as populações mais vulneráveis, 
favorecendo o desenvolvimento social da região.

O fato de uma universidade dessa qualidade 
estar localizada em minha região me enche de orgu-
lho e, por isso, aproveito a oportunidade para colocar 
meu mandato à disposição da UESC e a serviço da 

educação de qualidade para a população do Estado 
da Bahia.

Dessa forma, Sras. e Srs. Deputados, registro a 
satisfação da região cacaueira em ver a sua univer-
sidade estadual, com o apoio do Governador Jaques 
Wagner, obter uma classificação tão importante.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este 
pronunciamento divulgado nos meios de comunicação 
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – In-

formo aos membros do Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica que, logo após este período, em 
que a Presidência vai conceder a palavra a todos os 
inscritos, a Presidência será passada a outro titular.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Inocêncio Oliveira, durante 27 anos no Parlamento 
eu nunca votei uma proposta tão importante quanto a 
que vamos votar hoje, a chamada PEC dos Vereado-
res. Inclusive, V.Exa. já anunciou o seu apoio, que é 
um apoio muito importante.

Quero fazer um apelo a todos os Srs. Deputa-
dos e Sras. Deputadas para estarem aqui hoje a fim 
de discutirem essa matéria e levarem-na para o povo 
brasileiro.

Vamos aumentar em 10% a representa-
tividade do povo nas Câmaras Municipais e 
diminuir um pouco os repasses de Prefeituras 
para algumas dessas instituições. Por isso, é 
importante que votemos hoje e apoiemos esse 
aumento da representatividade do povo brasi-
leiro nas Câmaras Municipais. (Manifestação 
das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ontem, ainda no período do inverno, caiu uma 
chuva forte em São Paulo. A cidade ficou inundada, 
pessoas morreram, o trânsito ficou parado.

O volume de chuvas foi menor do que nos 4 úl-
timos anos, época em que volume maior de água não 
causou problemas na cidade como no dia de ontem.

A imprensa traz uma informação preocupante: a 
Prefeitura diminuiu os gastos com a limpeza pública, 
e o acúmulo de lixo pode ter agravado o problema das 
enchentes na cidade. Esse é um equivoco inadmissí-
vel para o administrador de uma metrópole do porte 
de São Paulo.



48506 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Outro equívoco apontado pelos especialistas é a 
decisão do Prefeito de ampliar as pistas nas marginais. 
Para Carlos Bocuhy, do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CONSEMA) “a massa asfáltica em São Paulo 
só aumenta na Marginal e com isso o impacto da vazão 
das águas das chuvas sobre o Tietê se torna maior. A 
água chega mais rápido e com maiores velocidade e 
volume” (OESP, 9/9/2009). Tal obra contribuirá, segun-
do especialistas, com a perda de áreas permeáveis, o 
que ocasionará transbordamentos.

A ampliação das pistas nas marginais é um grande 
erro por diversas razões. Em primeiro lugar, por dimi-
nuir a área de permeabilização do Rio Tietê e agravar 
o problema de enchentes. Em segundo lugar, porque o 
Rodoanel, assim que for concluído, ajudará a diminuir 
o tráfego na Marginal Tietê. Em terceiro lugar, o volu-
me de recursos gasto nessa obra poderia ser revertido 
para a construção de linhas de metrô, privilegiando o 
transporte coletivo.

A atual administração do Prefeito Gilberto Kassab 
retoma um perfil de administração que a cidade não 
mais aprova: a propensão para grandes obras viárias 
voltadas para o tráfego de veículos individuais. Come-
çou essa obra e anunciou o desejo de ampliar o túnel 
sob o Parque do Ibirapuera.

Tanto a obra das marginais quanto a obra do tú-
nel do Parque do Ibirapuera não foram discutidas na 
campanha eleitoral.

O compromisso do Prefeito Gilberto Kassab na 
campanha foi com o investimento em transporte co-
letivo, como o metrô. Caso esses recursos gastos na 
ampliação das marginais fossem destinados à amplia-
ção do metrô, teríamos mais 5 quilômetros de metrô 
em São Paulo.

O que marca a troca de prioridades foi o que 
aconteceu ontem em São Paulo: por falta de limpeza 
pública, o lixo ficou nas ruas, entrou nos bueiros, entu-
piu as galerias, e a cidade ficou debaixo d’água. 

O jornal Agora São Paulo destaca em sua man-
chete que até o Minhocão, uma via elevada no centro 
da cidade, teve de ficar duas horas fechada, porque 
estava alagada.

Qual a resposta do Prefeito Gilberto Kassab para 
essa calamidade?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra à ilustre Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, primeiro, quero cumprimentar os Vereadores 
do Brasil inteiro que estão presentes na Casa e, ao 
mesmo tempo, fazer um apelo à Oposição.

É o desejo não só deles, como de todos nós, a 
votação da PEC dos Vereadores (Manifestação das 

galerias), que restabelece a justiça. O número de Ve-
readores das Câmaras foi fixado por decisão do TSE, 
mas quem legisla é o Parlamento brasileiro, e não o 
Tribunal Superior Eleitoral.

Em segundo lugar, quero dizer que essa não é 
a farra dos Vereadores, porque não aumenta em 1 
centavo sequer os recursos para as Câmaras. Pelo 
contrário, diminui.

Por isso, o apelo que faço é à Oposição, Sr. Pre-
sidente, para que acabe com essa obstrução, que não 
nos leva a nada.

Se a obstrução continuar, não vamos poder votar 
essa medida, bem como outros projetos também muito 
importantes, como o do pré-sal.

Por trás da obstrução há o desejo de não votar ne-
nhum projeto que vai melhorar a vida dos brasileiros.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Perpétua Almeida.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria de saudar os Vereadores que estão nas galerias 
desta Casa e, em especial, a bancada do Acre, aqui 
presente. (Manifestação das galerias.)

Acreditamos –  nós, do PCdoB, que votamos 
favoravelmente à PEC –  que quanto mais Parlamen-
tares nas Casas legislativas melhor o desempenho e 
melhor a representação popular e o aumento da de-
mocracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
ocupo a tribuna para dizer que o Brasil é uma nação 
continental, formada por um povo uno, trabalhador e 
criativo. Dono da maior floresta tropical do mundo e de 
riquezas incalculáveis. Somos um país de potenciali-
dades enormes, infelizmente sempre mal utilizadas ao 
longo da História.

Fomos os maiores produtores de cana-de-açú-
car, café e ouro do mundo. Com eles, enriquecemos 
portugueses, ingleses, americanos, porém pouquís-
simo dos recursos gerados beneficiaram nosso povo. 
Depois veio a nossa industrialização, e cresceu o 
bolo da riqueza, no entanto, mais uma vez, somente 
a menor fatia da riqueza produzida alimentou nossa 
população.

Foram 300 anos de escravidão, que geraram 
desigualdades sociais enormes. Perseguições aos 
povos indígenas, que, até hoje, merecem um resgate 
histórico. Nossa marca é criar riqueza para as grandes 
elites europeias, monarquias portuguesas e classes 
dominantes tupiniquins.

Esta história atualmente esta mudando. O Gover-
no Lula vem, ao longo dos seus 8 anos, enfrentando 
esse descaso histórico com as questões nacionais. 
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Não é por outro motivo que o povo brasileiro lhe dá 
mais de 70% de apoio. Lula entrará para história do 
Brasil como um Presidente que pensou no seu povo 
e será tão importante para o Brasil quanto foi Getú-
lio Vargas. 

As bases desse sucesso são os programas sociais 
do Governo Federal, que buscam retirar milhões de 
brasileiros da miséria. O PAC, que recupera a capaci-
dade competitiva e produtiva do País. Nossas estradas, 
nossos aeroportos e portos estão sendo recuperados, 
e ainda estamos construindo milhões de casas para 
os humildes. Agora, graças à imensa inteligência e à 
alta tecnologia dos engenheiros brasileiros e de uma 
empresa genuinamente nacional, a PETROBRAS, que 
os tucanos e democratas desejavam privatizar, des-
cobrimos uma riqueza que pode descortinar um novo 
caminho para o desenvolvimento brasileiro.

Essa riqueza é o pré-sal, um imenso mar de pe-
tróleo que vai do Estado do Espírito Santo até Santa 
Catarina. Ela pode abrir um novo caminho para enfren-
tarmos as grandes desigualdades sociais e regionais 
que ainda persistem em nossa pátria.

São riquezas que podem atingir 7 PIBs nacionais. 
Se registramos décadas perdidas por culpa dos ne-
oliberais, Collor e FHC, agora achamos uma década 
inteira nas profundezas do nosso mar.

A grande pergunta feita dentro desta Casa, olho 
no olho, para todos os Parlamentares, homens públicos 
responsáveis por construir o Brasil do futuro, é: como 
devemos utilizar a imensa riqueza do pré-sal?

Vamos fazer como fizemos no período colonial, 
vamos entregar a riqueza do ouro e da cana-de-açúcar 
para as grandes metrópoles europeias. Vamos entregar 
a riqueza do pré-sal para a exploração de empresas 
estrangeiras?

Lula já deu sua resposta. O Governo Lula marca 
sua época definitivamente na História. Faz a escolha 
justa, a escolha soberana, a escolha altiva. Lula escolhe 
o Brasil, Lula escolhe enfrentar os problemas de seu 
povo. Lula propõe a criação de uma empresa 100% 
brasileira, 100% nacional para administrar os recursos 
gerados pelo pré-sal. E escolhe ainda mais propondo 
que esses recursos sejam investidos prioritariamente 
em educação e saúde.

É o óleo encontrado no mar virando escola, 
virando salário para o professor, salário para o mé-
dico. É o petróleo do pré-sal virando remédio para 
nossos doentes, virando hospital e vacina para o 
povo. 

O controle dessas riquezas pelo Estado brasilei-
ro é o melhor caminho para que esse óleo não tenha 
o mesmo destino que tiveram o nosso ouro, a nossa 

cana-de-açúcar. Enriquecer e garantir a opulência da 
nobreza europeia.

É tão importante garantir nesta Casa o sistema 
de partilha e a criação da PETRO-SAL, que constam 
do projeto que regulamenta a exploração do pré-sal, 
que compreendemos perfeitamente Lula. Ele não quis 
criar uma briga maior com os Governadores dos Esta-
dos produtores alterando a regra de distribuição dos 
royalties do petróleo.

Cabe a este Congresso Nacional garantir a cons-
trução de um Brasil altivo, justo e soberano a partir da 
utilização dos recursos do pré-sal, bem como garan-
tir que a riqueza chegue a todos os brasileiros e não 
somente a alguns brasileiros moradores de Estados 
produtores.

Temos que investir esses recursos em todos os 
Estados. Apresentei emendas que distribuem as rique-
zas para os Estados amazônidas, com o objetivo de 
estimular a preservação da mata e o desenvolvimento 
de atividades produtivas sustentáveis. Quero que boa 
parte desse dinheiro seja aplicado em tecnologia aqui 
na Amazônia. Se não podemos queimar ou desma-
tar, e isso não devemos fazer, que o Governo então 
nos garanta alternativas e recursos compensatórios. 
Se nosso verde melhora o ar no pulmão de todos os 
brasileiros, é justo que cada um pague um pouquinho 
por isso. Se temos que preservar, também temos que 
ser recompensados.

Estamos em condições, após 8 anos do Gover-
no Lula, de dar um salto no desenvolvimento do País. 
Vamos criar uma grande nação justa, desenvolvida e 
altiva. Esse povo formado por negros, brancos e índios 
tem uma oportunidade singular de construir uma gran-
de civilização, próspera e pacífica. Devemos defender 
que os recursos do pré-sal sejam utilizados para isso. 
Vamos construir uma grande nação e defender nossa 
floresta da ganância internacional.

Nobres Parlamentares, é urgente caminhar rumo 
a um novo Brasil. É urgente construir um pátria sobe-
rana e justa. Os recursos do pré-sal estão aí para isso. 
Vamos priorizar esse debate, tão importante para o 
futuro da Nação. Por um Brasil forte, soberano e justo. 
Vamos aprovar a PETRO-SAL.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a transcrição nos 
Anais da Casa de nosso artigo, publicado no jornal A 
Gazeta, do Acre, intitulado “O Pré-sal pagará a pre-
servação da Amazônia”.

Se a Amazônia é do povo brasileiro, o pré-sal 
também o é. Então, vamos todos juntos combinar essa 
riqueza com a preservação da nossa grande floresta 
amazônica.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
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ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA

O Pré-sal pagará a preservação da Amazônia
Perpétua Almeida 
Somos a nação das grandezas. De um lado, te-

mos o Pré-sal e de outro a Amazônia. Ambos, objeto 
da ganância internacional.

O Pré-sal é uma faixa que se estende ao longo 
de 800 km, entre os estados do Espírito Santo e Santa 
Catarina. O petróleo encontrado nessa área está a uma 
profundidade de mais de 7 mil metros, abaixo de uma 
camada de sal que segundo os geólogos conserva a 
qualidade do petróleo.

O petróleo do Pré-sal pode colocar o Brasil entre 
os maiores produtores de gás e petróleo do mundo. O 
volume de apenas um campo (o de Tupi) pode chegar 
a 30 bilhões de barris – o equivalente a duas vezes o 
PIB brasileiro. Com a exploração do Pré-sal, o Brasil 
passará a ser o quarto maior produtor de petróleo do 
planeta.

No entanto, a mera posse de recursos naturais 
não torna rico o país proprietário. Como destaca o 
médico e escritor Rui Nogueira, Serra Leoa (África), 
é um país miserável apesar de ser o maior produtor 
de diamantes do mundo. Isso prova que a energia, a 
água e os recursos naturais, se deixados fora da mão 
do Estado, são apropriados pelas corporações trans-
nacionais que exploram tudo, deixando no país apenas 
os buracos e a miséria.

Ciente disso, o presidente Lula enfrentou aqueles 
que lucram com a desnacionalização dessa riqueza 
brasileira e numa atitude ousada, que o coloca defi-
nitivamente na posição de defensor do nosso país e 
do nosso povo, recusou-se a entregar as riquezas do 
pré-sal a interesses escusos e criou uma estatal para 
gerenciá-lo, a Petrossal.

Esse passo, importante e corajoso, será reconhe-
cido pela história, ainda mais se Lula colocar a nossa 
Amazônia no outro prato da balança.

Essa região, que com seus 4.000.300 km2 ocupa 
a metade do território nacional, possui a maior floresta 
tropical do mundo. Uma área de importância ainda não 
inteiramente mensurada, onde reside a maior concen-
tração de biodiversidade e a potencial cura para várias 
doenças, além da maior bacia hidrográfica da terra. 
Calcula-se que a nossa Amazônia possua reservas de 
água suficientes para abastecer 500 milhões de pes-
soas durante cem anos, além de prestar um relevante 
serviço ao mundo ao manter o equilíbrio climático.

Entretanto, essa enorme floresta depende de 
ações humanas para sua preservação. Uma responsa-
bilidade que até então repousou sobre os ombros das 

pessoas que habitam as matas: índios, seringueiros 
e ribeirinhos – os povos da floresta. E eles pagam um 
preço muito alto para continuarem sobrevivendo, ao 
tempo em que garantem a preservação de nossa flo-
resta. Manter a floresta em pé custa multo caro. Custa 
a vida de milhares de amazônidas. Portanto, se eles 
não podem e nem devem alterar muito a natureza, 
precisam ser recompensados por isso.

É ai que defendo a utilização de parte dos recur-
sos do Pré-sal como forma de recompensa pela pre-
servação. Isso pode se transformar numa via dupla de 
redução de danos. As estimativas de emissão são de 
1,3 bilhões de toneladas de CO2 por ano com o refi-
no, abastecimento e queima de petróleo, ao longo dos 
próximos 40 anos. E tem sido a nossa floresta amazô-
nica, ainda em pé, a responsável pela captação desse 
carbono. Nossas árvores limpam o planeta. Um fundo 
de recursos do Pré-sal pode auxiliar na preservação 
dessa floresta, através de investimentos na geração de 
novas tecnologias e pagamento dos serviços florestais 
para melhorar as condições de vida das populações 
tradicionais gerando-lhes riqueza e vida digna.

Acredito que, sendo assim, o Pré-sal e a Ama-
zônia podem coexistir como as duas faces de uma 
moeda, que se distinguem, mas se complementam. 
Nesse sentido estou apresentando emendas à pro-
posta de lei que cria o Fundo de Recursos do Pré-sal. 
Quero que boa parte desse dinheiro seja aplicada em 
tecnologia aqui na Amazônia. Se não podemos quei-
mar ou desmatar, e isso não deve que o governo então 
nos garanta alternativas e recursos compensatórios. 
Se nosso verde melhora o ar no pulmão de todos os 
brasileiros, é justo que cada um pague um pouquinho 
por isso. Se tiverem que preservar, também temos que 
ser recompensados. Os estados da região sudeste 
ganharão mais dinheiro com o petróleo, os royalties. 
Nós, os amazônidas querem continuar preservando 
a Amazônia, mas precisamos de ajuda, já que ela é 
patrimônio de todos os brasileiros.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, 
saudar os Vereadores presentes nas galerias, em es-
pecial os de São Paulo. (Manifestação das galerias.) 

Em segundo lugar, quero ressaltar que, ontem, 
São Paulo realmente viveu um momento difícil, com 
muitas chuvas. Mas quero informar que o Prefeito de 
São Paulo, Gilberto Kassab, tem readequado o orça-
mento para que a saúde, a habitação e a infraestrutura 
não sofram prejuízos. O serviço de limpeza pública, 
serviço de coleta de lixo, comandado pelo Secretário 
Alexandre, tem, sim, continuado, com muita firmeza, 
sendo bem fiscalizado, e com certeza vai melhorar cada 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48509 

dia mais. Quero aqui dizer do zelo que tem o Prefeito 
Kassab com a limpeza de São Paulo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no pará-
grafo único do art. 194 da nossa Constituição dá ao 
Poder Público a competência para organizar a segu-
ridade social, o que deverá ser feito com respeito a 
determinados objetivos, entre os quais está a irreduti-
bilidade dos benefícios, como está previsto no inciso 
IV desse mesmo artigo da Carta Magna.

Ao que vemos, o mesmo Poder Público parece 
ter feito tábua rasa desse dispositivo constitucional. 
Primeiro, faz aplicar aos benefícios um injustificável 
fator previdenciário, instrumento de forte redução de 
benefícios, e se mostra disposto a desrespeitar deci-
são do Congresso, onde a extinção desse fator já foi 
aprovada.

Os desmandos contra os interesses da popula-
ção brasileira não param por aí. De há muito, o Gover-
no não concede aos aposentados o mesmo aumento 
dado ao salário mínimo, atingindo, particularmente, 
aqueles que ganham benefícios pouco maiores que 
1 salário mínimo.

Essa vinculação do salário mínimo ao cálculo de 
benefícios é, aliás, outra inconstitucionalidade, proibi-
da que está pelo art. 7, inciso IV, da norma constitu-
cional.

Além do mais, o salário mínimo não pode, de fato, 
medir coisa alguma. O DIEESE nos tem provado, a 
cada ano, que o valor pago aos trabalhadores –  hoje, 
de 465 reais –  nada mais é que uma aberração. Tan-
to que, observado o que dispõe a Constituição, esse 
mínimo deveria estar perto dos 2 mil reais. Mas esse 
é outro debate.

Os aposentados se organizam, debatem, pres-
sionam as autoridades responsáveis pela matéria, 
insistindo que seja concedido, aos que recebem be-
nefícios acima de u1 salário, o mesmo aumento con-
cedido ao mínimo.

Mas o Governo hesita em modificar esse cená-
rio. Pior ainda: exige, em troca do aumento, que sejam 
retirados da pauta do Congresso uns poucos projetos 
de lei que beneficiam exatamente os aposentados do 
País.

As fórmulas sugeridas são as mais capciosas 
possíveis e, na maioria das vezes, complicadas ao 
ponto de não serem inteiramente compreendidas pela 
população. Ou, melhor dizendo, dessas propostas do 
Governo, o único viés de fato perceptível é o da brutal 
injustiça com os aposentados do Brasil.

Uma das alegações mais recorrentes é a de que 
a extinção do fator previdenciário acarretaria déficit 
na Previdência. Entretanto, essa não é uma questão 
que possa atribuída como sendo de responsabilidade 

dos trabalhadores. Esses que dia após dia trabalha-
ram, cumpriram suas obrigações, entre as quais, vale 
destacar, a contribuição para a Previdência Social, 
com valores descontados diretamente na folha de 
pagamento.

O Partido Popular Socialista –  PPS, desnecessá-
rio dizer, opõe-se às firulas inconstitucionais utilizadas 
pelo Poder Público e insiste na necessidade de que, 
no estrito respeito aos direitos de nossos aposenta-
dos, a eles sejam concedidos, desde logo, os mesmos 
aumentos aplicados ao salário mínimo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Manato.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, esta Casa é conhecida como uma instituição que 
cumpre acordos. E os acordos aqui têm validade.

Semana passada, foi feito um acordo nesta Casa 
com o Presidente Michel Temer e com os Líderes no 
sentido de que hoje votaríamos a PEC dos Vereado-
res. Nós, da bancada do Espírito Santo, estávamos 
reunidos lá com os nossos Vereadores, que com muita 
dificuldade vieram para cá na semana passada.

Nesta semana andaram mais 1.300 quilômetros, 
graças ao apoio do Deputado Camilo Cola, e estão 
aqui. Acho que deve haver respeito para com esses 
Vereadores. Essa PEC é do tipo que só vai ajudar o 
Brasil –  1 bilhão e 400 mil reais serão economizados 
pelos municípios.

Então, não abrimos mão de que a PEC seja vo-
tada hoje. (Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu gostaria de fazer uma homenagem hoje a 
todos os veterinários do Brasil, pelo transcurso do Dia 
do Médico Veterinário! É comemorado anualmente, 
em 9 de setembro, devido à data de publicação do 
Decreto nº 23.133, em 1933, pelo então Presidente da 
República, Getúlio Vargas. O decreto regulamentou a 
profissão no Brasil.

Muito embora a regulamentação tenha ocorrido 
em 1933, as primeiras escolas de Medicina Veteriná-
ria surgiram no País nos anos de 1913 e 1914, com a 
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária 
e a Escola de Veterinária do Exército, ambas no Rio 
de Janeiro.

Os veterinários estão envolvidos diretamente 
com a geração de riquezas, com o PIB brasileiro, 
pois grande parte da contribuição vem da pecuária. 
Os profissionais da Medicina Veterinária também são 



48510 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

responsáveis diretos pela produção de alimentos de 
origem animal, pela comercialização e pela saúde pú-
blica, entre outras.

Com a vocação exportadora de carnes, o Brasil 
ocupa posição privilegiada, o que não seria possível 
sem a presença desse profissional, que também faz 
controle de saúde de rebanhos em propriedades ru-
rais ou fiscaliza os estabelecimentos que vendem ou 
reproduzem animais. E, usando tecnologia, faz melho-
ramentos de qualidade dos rebanhos etc.

Não é demais lembrar nesta ocasião que a Vice-
Presidente da CIDASC –  Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Lucia 
Cimolin, acompanhada de seu Gerente de Defesa 
Sanitária Animal, o médico veterinário Flavio Veloso, 
e de seu Assessor de Captação de Recursos, Edson 
Gonçalves, estão em Brasília, e, nesta manhã, já es-
tivemos em audiência com o Ministro da Agricultura, 
Reinhold Stephanes, para discutir assuntos relaciona-
dos a convênios e recursos.

A missão da CIDASC é executar ações de sani-
dade animal e vegetal, preservar a saúde pública, pro-
mover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável 
de Santa Catarina. Por isso, cabe citá-la, conveniente-
mente, neste Dia do Veterinário –  ela tem em seu corpo 
funcional, aproximadamente, 190 veterinários.

Em nome da Vice-Presidente da CIDASC, Lucia 
Cimolin, estendo os cumprimentos a todos os veteri-
nários do Brasil!

Sr. Presidente, quero dizer também que hoje nós 
vamos votar “sim” à PEC dos Vereadores, que estão 
aqui presentes. (Manifestação das galerias.)

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Bassuma.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem.) – Sr. 

Presidente, também espero, como todos os que fala-
ram, que a PEC dos Vereadores não seja prejudicada 
pela obstrução que fazem os partidos de oposição e 
que esse acordo, finalmente cumprido, restabeleça a 
proporcionalidade justa na distribuição de todas as 
Câmaras. Eu, que já exerci o mandato de Vereador na 
cidade de Salvador, sei da importância do papel, na 
democracia brasileira, dessa instância fundamental, 
que é a Câmara de Vereadores.

Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade 
para registrar o sucesso da 3ª Marcha Nacional da Ci-
dadania pela Vida e pela Paz, realizada pelo Movimen-
to Nacional em Defesa da Vida –  Brasil Sem Aborto, 
aqui em Brasília, no último dia 30 de agosto, com a 
participação de mais de 10 mil pessoas. 

Essa marcha já se consolida no calendário nacio-
nal para alertar e manter a mobilização da sociedade 

civil, que é amplamente favorável a que a vida seja um 
bem acima de todos –  o bem mais importante a ser 
garantido não só por esta Casa, mas por todos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, também desejo que a obstrução não impeça que a 
democracia se faça inteira no Brasil, que venhamos a 
garantir a votação para restabelecer a proporcionali-
dade e que a voz do povo chegue às Câmaras Muni-
cipais. São elas que ficam mais perto dos brasileiros e 
conhecem a vida real deles. Os Vereadores têm todo 
o nosso apoio. (Manifestação nas galerias.)

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ontem a bancada da Bahia 
reuniu-se com os Ministros da Saúde e da Educação. 
Destaco a reunião com o Ministro da Educação, em 
que ficou praticamente acertado que a Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia se instalará em San-
to Amaro da Purificação, importante cidade da região. 
Buscaremos também a ampliação das universidades 
federais da Bahia, ainda em função de o índice estu-
dante universitário/população ser muito baixo em re-
lação aos demais Estados. 

Portanto, queremos agradecer ao Ministro da 
Educação a iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Marcelo Teixeira.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente 
quero cumprimentar todos os Vereadores presentes. 
Saúdo especialmente a bancada do Ceará e meu ir-
mão, que também é Vereador em Fortaleza. (Manifes-
tação nas galerias.)

Sras. e Srs. Deputados, encaminho à Mesa pro-
jeto de lei, dentro da pauta positiva do turismo, que 
cria mecanismos para facilitar o acesso a aeroportos, 
onde a demanda é precária. Quem viaja, por exemplo, 
de Fortaleza para Aracaju enfrenta dificuldades. Esse 
projeto, que cria o transporte aéreo regional, contém 
mecanismos que, com certeza, facilitarão, e muito, 
essa situação.

Por fim, gostaria também de mencionar a aprova-
ção de proposta de flexibilização do visto para estran-
geiros. Essa matéria foi aprovada sem ferir o princípio 
da reciprocidade. A Comissão de Turismo e Desporto 
já aprovou o projeto, que futuramente estará na pauta 
para ser discutido e, com certeza, aprovado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Jô Moraes.
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A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, minha Belo Horizonte está chocada 
com as imagens e os relatos que a imprensa traz hoje 
sobre o cenário de terra arrasada a que ficou reduzido 
o Instituto São Rafael. Uma escola quase centenária –  
completou 83 anos na semana passada – , destinada 
ao atendimento de portadores de deficiência visual, 
situada na região centro-sul da cidade. São crianças 
e adolescentes, majoritariamente muito, mas muito 
carentes, e que dependem da instituição para o apren-
dizado do Braille, a partir do qual poderão enfrentar o 
simples transitar nas ruas, até mesmo o mercado de 
trabalho. Enfim, ser cidadãos e cidadãs, como garante 
nossa Constituição.

Pois meus queridos, no feriado prolongado de 
7 de Setembro, o Instituto São Rafael foi invadido por 
vândalos e completamente depredado. O que não pu-
deram levar, destruíram. Material, objetos de ensino, 
alimentação doada pela população belo-horizontina, 
nada foi preservado. Sobre o que não puderam carregar, 
atearam fogo; pisotearam. Defecaram nos alimentos, 
nas cadeiras e mesas escolares. Até um veículo usa-
do para coleta de doações foi parcialmente destruído: 
bateram com ele numa pilastra. Arrombaram a cantina 
e os armários de funcionários de uma firma que faz 
a reforma no prédio. Arrancaram até maçanetas das 
portas e a fiação telefônica.

O propósito foi um só: destruir, humilhar a todos 
nós. Porque é impossível não se revoltar, não se emo-
cionar com a visão de caos diante de tamanha violên-
cia contra aqueles para quem a vida apresenta ainda 
mais dificuldades, que não apenas a pobreza, para se 
tomarem independentes.

O ato de vandalismo contra o Instituto São Ra-
fael representa uma violência contra todos nós, belo-
horizontinos, mineiros e brasileiros. Contra todos nós 
que tentamos construir um futuro mais digno.

Isso representa um ataque contra a cidadania. 
Contra o magistério, contra mães e pais, contra os 
trabalhadores, contra todos aqueles que assumiram a 
tarefa de construir este País, a partir de um dia a dia 
decente, calcado no trabalho. Esse tipo de ação é ina-
ceitável e deve ser repudiado por todos nós. Basta!

Escola é a extensão de nossa casa, de nosso lar. 
E inviolável. É lá que estão nossos filhos!

Ao finalizar, Sr. Presidente, declaro meu apoio à 
PEC nº 333. (Manifestação nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Raimundo Gomes 
de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Parlamentares, em pronunciamento abordo os 
50 anos do Conselho Regional de Medicina do Esta-
do do Ceará. 

O CREMEC faz com que possamos interiorizar 
a medicina no Ceará, lutar pela profissão de todos 
os que fazem a área da saúde por meio da Medicina, 
como também lutar pela matéria que tramita nesta 
Casa, o Ato Médico, e pela jornada de trabalho dos 
profissionais médicos. 

Aqui, lutaremos pela PEC nº 29, a fim de pactuar 
os recursos da União, dos Estados e Municípios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao comple-
tar meio século de atividades neste dia 9 de setembro 
de 2009, o Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Ceará CREMEC presenteia os profissionais com 
importantes eventos. Simultaneamente, a partir de 
amanhã até sábado, no Ponta Mar Hotel, acontecem o 
V Congresso Científico e Ético do CREMEC, o V Con-
gresso das Câmaras Técnicas e das Comissões de Ética 
do CREMEC e a IV Jornada Cearense de Medicina de 
Família e Comunidade. Dentro da programação está 
previsto o lançamento do livro Concurso de Monogra-
fias Professor Dalgimar Beserra de Menezes.

Atualmente presidida pelo médico Ivan de Araújo 
Moura Fé, que já esteve à frente da entidade em anos 
anteriores, muitas são as atividades computadas ao 
longo desses 50 anos e com relevante contribuição dos 
ex-presidentes. Apenas de 1990 até agora, registra-
se a realização de 102 Fóruns Interioranos de Ética 
Médica, sem contar os Fóruns na Capital e os Ciclos 
de Debates e Cursos de Medicina de Família e Comu-
nidade. Neste ano, por exemplo, o grande marco foi 
a participação do CREMEC na revisão do Código de 
Ética Médica, bem como na elaboração do Novo Códi-
go, tendo como delegados na VI Conferência Nacional 
de Ética Médica, em São Paulo, os Conselheiros Ivan 
Moura Fé, Lúcio Flávio Gonzaga Silva, José Albertino 
Souza, Roberto Wagner Beserra de Araújo e Dalgimar 
Beserra de Menezes.

Desde sua criação, em 1959, cabe ressaltar, o 
CREMEC passou por profundas mudanças, acom-
panhando a realidade do País e da prática médica. 
Uma delas foi a atuação dos profissionais médicos 
em grandes organizações estatais, planos de saúde, 
cooperativas e seguro-saúde. Essa nova realidade, 
de acordo com o Presidente do CREMEC, Ivan Mou-
ra Fé, merece atenção e análise. “Vemos atualmente 
uma interferência cada vez maior na relação médico-
paciente, limitando o direito do médico de, em diálogo 
com o paciente, decidir quais os meios diagnósticos 
e terapêuticos que devem ser adotados em benefício 
da saúde do doente”. 
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Outro fator merece total atenção, como alerta o 
médico Ivan Moura Fé: o regime de trabalho extenu-
ante a que os médicos vêm-se submetendo, ao ter 
que atender um número de doentes bem superiores 
ao que seria razoável. Sua preocupação faz sentido, 
no momento em que isso pode levar, inevitavelmente, 
maiores riscos de erro profissional e danos à saúde 
do próprio profissional. Essa situação ocorre, principal-
mente, nos serviços públicos de saúde, o que mostra 
a necessidade de adoção de medidas para a melhoria 
do Sistema Único de Saúde, com providência que vão 
desde a organização dos serviços à ampliação dos 
recursos humanos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a 
finalidade de fiscalizar a atividade médica, apurar as 
possíveis infrações à ética da profissão e promover o 
desempenho ético, técnico e científico, os Conselhos 
Regionais de Medicina estão de parabéns pela mobi-
lização de atualização do Novo Código de Ética. As 
novas regras surgem após 21 anos da última modifica-
ção, em que mais de 2.600 sugestões foram colhidas 
e, dessas, 703 consideradas relevantes. Destaco que o 
debate durante 2 anos, encerrado em fevereiro último, 
foram essenciais para se chegar a um consenso du-
rante o Congresso Nacional de Ética Médica, ocorrido 
em São Paulo no final do mês de agosto.

Na qualidade de médico e Vice-Presidente da 
Frente Parlamentar da Saúde na Câmara dos Deputa-
dos, expresso a real preocupação com a má distribuição 
de médicos em cidades do interior. Num levantamento 
do Centro de Pesquisas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas, em 2008, o Estado do Ceará, por exemplo, 
ocupava a 21ª pior colocação entre os Estados bra-
sileiros na relação entre quantidade de médicos por 
grupo populacional. Enquanto a Organização Mundial 
de Saúde recomenda 1 médico por mil habitantes, 
Juazeiro do Norte dispunha de um médico para cada 
1.514 habitantes e, Caucaia, um médico para cada 
9.197 habitantes. Precisamos, urgentemente, mudar 
essa realidade. Com a grande quantidade de cursos 
de Medicina pelo País, precisamos fazer com que os 
futuros profissionais tenham compromisso com a po-
pulação interiorana também.

Quanto ao CREMEC, que chega aos 50 anos de 
atividade, destaco que sua contribuição tem sido das 
mais valorosas. Tanto que 12 mil profissionais estão 
inscritos na entidade, dos quais 8.400 na ativa. Nos 
futuros planos está a construção de uma nova sede e 
a fundação de uma seccional na próspera cidade de 
Iguatu. Com toda garra e pelo zelo à saúde dos pacien-
tes, além da preocupação com a boa prática do exercí-
cio da Medicina no Estado do Ceará, parabenizamos 

o Presidente do CREMEC, Ivan de Araújo Moura Fé, o 
Vice Lúcio Flávio Gonzaga e toda a diretoria.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. 
Deputados, o assunto que me traz à tribuna é daque-
les que não gostamos de abordar por ser muito de-
sagradável.

O meu Estado, Santa Catarina passa por situ-
ação extremamente ruim, noticiada nacionalmente: 
as consequências de um vendaval ocorrido na noite 
da segunda-feira passada, que também atingiu parte 
do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. No 
oeste de Santa Catarina, a na minha região, na divisa 
com a Argentina, vidas foram ceifadas. No Município 
de Guaraciaba, mais de 40 pessoas foram internadas 
depois do vendaval. Das casas de material dos agri-
cultores, não sobrou nada. Das que eram de madeira, 
sobrou o toco.

Quero, então, me solidarizar com as famílias ca-
tarinenses, especialmente as do extremo oeste do Es-
tado, que foram surpreendidas na madrugada da última 
terça-feira com fortes ventos, que derrubaram árvores, 
torres de transmissão de energia elétrica e destelha-
ram casas nas cidades de Guarujá do Sul, Princesa, 
São José do Cedro e Dionísio Cerqueira.

Em Guaraciaba, cerca de 70% das residências 
localizadas em comunidades do interior foram destru-
ídas pelo vento forte e a pela chuva. Até o momento, 
foram registradas 4 mortes, e 70 pessoas ficaram fe-
ridas em razão dos estilhaços de telhas que voaram 
das casas devido ao impacto e à força do vento. Na 
comunidade de Linha Guataparema, uma escola não 
resistiu: as paredes despencaram.

As imagens da cidade após a passagem do que 
está sendo classificado como um tornado mostram um 
cenário muito parecido com um pós-guerra, tamanho é 
o rastro da destruição. Santa Catarina, aliás, tem sido 
castigada com frequência por condições climáticas 
anormais para a época do ano. 

Na próxima semana, uma comitiva de Prefeitos 
das cidades atingidas virá a Brasília para uma pere-
grinação nos Ministérios diretamente ligados a essa 
linha de apoio. O objetivo é o de articular uma forma 
de socorrer essas cidade e as famílias que foram sur-
preendidas com mais um fenômeno da natureza.

Diante disso, portanto, quero expressar minha 
solidariedade às famílias atingidas, torcendo para que 
tudo se resolva em pouco tempo e que a vida das pes-
soas possa voltar em breve à normalidade.

Considero também importante, nobres colegas, 
que a Câmara dos Deputados expresse sua solidarieda-
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de aos Prefeitos dos Municípios que sofreram com essa 
catástrofe e, principalmente, às famílias vitimadas.

Era o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

Presidente informa que vai levar esse período, impre-
terivelmente, até as 14h45min, quando se iniciarão os 
discursos de 5 minutos.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Marçal 
Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de cumprimentar todos os Vereado-
res presentes, especialmente os da cidade de Doura-
dos, Região da Grande Dourados, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Se Deus quiser, vamos votar a PEC hoje.

(Manifestação nas galerias.)

Sr. Presidente, neste mês de setembro, com-
pleta-se 19 anos de vigência da Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que criou o Código de defesa do 
Consumidor, importante instrumento de proteção ao 
consumidor, reconhecido como uma das mais comple-
tas legislações sobre as relações de consumo. Muitos 
problemas ainda terão de ser sanados, mas sem dúvi-
da alguma o Código de Defesa do Consumidor foi um 
grande avanço. Infelizmente, mesmo depois de tantos 
anos de vigência, temos de reconhecer que algumas 
empresas ainda relutam em cumprir seus dispositivos. 
Parcela significativa da população também desconhece 
a sua existência, bem como os benefícios que pode 
trazer no seu dia a dia.

Na nossa sociedade globalizada, pode-se afirmar 
com tranquilidade que não existe ninguém que passe 
um dia da sua vida sem participar de uma relação de 
consumo, o que não significa, pura e simplesmente, 
adquirir produtos e serviços. 

A abrangência da relação de consumo vai além 
da compreensão de mero ato de compra. Não é con-
sumidor apenas aquele que adquire, mas também 
aquele que utiliza produto ou serviço, entendendo-se 
por produto qualquer bem, material ou imaterial, e por 
serviço qualquer atividade, ou seja, ação humana que 
traz a alguém determinada utilidade.

Vale dizer que, quem não adquire, mas consome 
o alimento, é consumidor. Da mesma forma, é consu-
midor quem usa os bens ou serviços adquiridos por 
outrem.

Como se percebe, é impossível passar um dia 
sequer sem praticar atos de consumo, seja na alimen-
tação, seja no vestuário, seja na utilização de servi-
ços públicos colocados à disposição, seja no lazer ou, 
ainda, nas diversas outras facetas da vida humana 

em sociedade. Mesmo sendo uma realidade presente 
na vida das pessoas, muitas ignoram os direitos que 
possuem. Do outro lado da relação de consumo es-
tão os fornecedores que acabam valendo-se do des-
conhecimento dos consumidores para aumentar sua 
margem de lucro.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor 
exista e seja um exemplo de legislação brasileira quanto 
à técnica legislativa e quanto ao conteúdo, legislação 
nenhuma se faz cumprir sozinha. O cumprimento da 
lei depende do acionamento do Judiciário e este, por 
sua vez, depende da consciência da população acer-
ca de seus direitos.

Sem conhecimento, os consumidores não recla-
mam e os fornecedores não são punidos, ou não são 
punidos na proporção em que deveriam, o que acarreta 
uma sensação de impunidade e perpetua abusos.

Os relevantes serviços prestados pelos órgãos 
públicos, como o PROCON, e associações civis de de-
fesa do consumidor, como o IDEC, Instituto de defesa 
do Consumidor, não têm sido suficientes para reverter 
essa situação. Basta constatar a precariedade com que 
operam os Serviços de Atendimento ao Consumidor, 
notadamente no que se refere às empresas de telefo-
nia, que lideram as reclamações.

Não é por outra razão que toda a sorte de abu-
sos vem sendo praticada pelos fornecedores, em ma-
nifesta ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. 
Planos de saúde abusam dos aumentos arbitrários e 
da modificação unilateral dos contratos. Empresas de 
telefonia, móvel e fixa, realizam cobranças indevidas, 
não informam os consumidores e dificultam a vida 
daqueles que pretendem o cancelamento da linha. 
Bancos abusam no tempo das filas, na cobrança de 
tarifas e na remessa de produtos aos consumidores, 
que estes não solicitaram. 

E o telemarketing? Sem dúvida alguma, a des-
peito da utilidade que trouxe, o telemarketing vem 
sendo instrumento de ofensa maciça aos direitos do 
consumidor. Quantos consumidores não são transferi-
dos de atendente para atendente até que a linha caia? 
Quantos consumidores reclamam de produtos e servi-
ços e fazem solicitações que são ignoradas?

Essa triste realidade vivenciada por todos dia-
riamente demonstra que a intervenção do Estado no 
mercado de consumo ainda está longe do ponto ideal. 
Muito ainda existe para ser feito.

De outra parte, também é certo que a população 
tem de descruzar os braços. O primeiro passo consiste 
na informação quanto aos direitos do consumidor. O 
segundo consiste na reclamação junto aos fornecedo-
res, e, se estas restarem infrutíferas, na reclamação 
aos órgãos públicos de defesa do consumidor, e, se 
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também essa via não se mostrar eficiente, caberá re-
curso ao Poder Judiciário.

Para concluir, há que se destacar que a Consti-
tuição Federal protege a dignidade da pessoa humana 
e o Código de Defesa do Consumidor protege a digni-
dade do consumidor. Não obstante isso, consumidores 
continuam sendo submetidos a situações vexatórias. 

Atentam contra a dignidade do consumidor, por 
exemplo, revistas realizadas por seguranças de lojas 
em consumidores, sob a alegação de que furtaram 
algo. Muitas situações existem em que as suspeitas 
não se concretizam e os consumidores passam pelo 
vexame, posto que as abordagens costumam ser pú-
blicas e ostensivas.

Fere também a dignidade do consumidor o corte 
do fornecimento de serviços públicos essenciais, como 
água e luz, que submetem o consumidor a situação 
degradante, muito embora a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça a considere possível.

O Código de Defesa do Consumidor traz, ainda, 
rol de direitos básicos do consumidor. Dentre esses, 
talvez o mais ferido consista no direito à adequada e 
eficaz prestação de serviços públicos também asse-
gurados pelo art. 37 da Constituição Federal.

Certamente o Estado teria mais autoridade se 
cumprisse, ele próprio, o Código de Defesa do Con-
sumidor. A facilitação da defesa do consumidor, tam-
bém direito básico consagrado pelo Código, não vem 
ocorrendo. Muito pelo contrário, quem precisa recor-
rer ao Judiciário só é desestimulado pela demora, por 
ter de pagar honorários advocatícios, uma vez que a 
gratuidade só é conferida aos miseráveis, dentre ou-
tros fatores.

Como se percebe, a lei é boa, mas a sua aplicação 
está longe de ser ideal. Mesmo passados 19 anos da 
sua edição, o Código de Defesa do Consumidor ainda 
tem um longo caminho a percorrer.

Necessita, a nosso ver, de pequena reforma es-
pecialmente por não excepcionar a sua incidência no 
caso de doação de sobras de alimentos, por bene-
merência, para carentes. Necessita também de com-
plementação de leis extravagantes, a exemplo do que 
ocorreu com os planos de saúde, para aqueles serviços 
que lideram as reclamações, como telefonia, bancos 
e cartões de crédito.

Destarte os problemas elencados, o Código de 
Defesa do Consumidor, tal o seu avanço, continua 
atual e certamente continuará em vigor por muitos 
anos mais. Quem sabe, nesses anos que estão por vir, 
receba ele maior atenção dos operadores do direito 
e passe a ser conhecido por toda a população, uma 
vez que conhecer os direitos do consumidor é exercer 

cidadania. Enquanto isso não ocorrer, o consumidor 
continuará sofrendo as consequências.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Alex Canziani.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pa-
res, na semana passada houve uma audiência públi-
ca em Ivaiporã para instalação de uma unidade do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
no Município. Trata-se de uma antiga reivindicação de 
toda aquela região. 

Agradeço ao Reitor do Instituto Federal do Para-
ná, Prof. Alípio Leal, juntamente com sua equipe; aos 
Prefeitos; ao Vice-Governador do Paraná, Orlando 
Pessuti; e aos demais presentes. 

Para nossa satisfação e alegria, o próprio Reitor 
anuncia que já começará, no mês de outubro próximo, 
aulas da Universidade Aberta do Brasil; e no próximo 
ano, aulas presenciais dessa nova instituição no Mu-
nicípio de Ivaiporã. 

Deixo registrados os nossos cumprimentos e agra-
decimentos ao Ministério da Educação, especialmente 
ao Prof. Alípio, Reitor do Instituto Federal do Paraná. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
solidarizar-me com o Deputado Vignatti e estender 
nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande, em 
especial o da região da metade sul. Neste ano, já é a 
terceira oportunidade em que a área se coloca em es-
tado de emergência e, mais uma vez, com a perda de 
vidas humanas. Estou saindo do plenário para participar 
de reunião da Defesa Civil no Ministério da Integração 
Nacional, para avaliar os estragos, os danos e prestar 
pronto atendimento a todas as vítimas. 

Mais uma vez, a Região Sul do Brasil sofre com 
os estragos causados pelas intempéries. Desde o fe-
riado de 7 de setembro, a população do Rio Grande 
do Sul sofre com os reflexos dos ventos e dos tempo-
rais, que destruíram casas, escolas e estradas, cau-
saram mortes e deixarem centenas de famílias sem 
energia elétrica.

Os ventos com força superior a 100 quilômetros 
por hora, vindos da Argentina e do Uruguai, deixaram 
um rastro de destruição no Rio Grande do Sul, fechan-
do rodovias no sul do Estado. Para que se tenha uma 
ideia da força dos ventos e das chuvas, somente na 
estrada que liga Aceguá a Bagé, na região da fronteira 
com o Uruguai, 100 árvores caíram. Isso num trecho 
de apenas 65 quilômetros. Próximo à minha cidade, 
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Pelotas, a cena repetiu-se. Na BR-116, próximo a São 
Lourenço do Sul, uma árvore caída sobre a pista blo-
queou o trânsito nos 2 sentidos da estrada, que é a 
principal ligação com Porto Alegre.

Pelo interior, nos municípios menores, até o dia 
de ontem ainda havia famílias às escuras, enquanto as 
companhias elétricas tentavam restabelecer a norma-
lidade e amenizar os estragos. Torres de transmissão 
inteiras foram derrubadas, resultando num blecaute que 
atingiu quase 200 mil pessoas. De acordo com a Defesa 
Civil, 30 municípios foram atingidos. As cidades de Arroio 
Grande e Herval já decretaram estado de emergência. 
Nas 2 cidades, houve destruição de assentamentos da 
reforma agrária e de uma agroindústria.

Desde então, infelizmente, os estragos vêm alas-
trando-se também por outros municípios fora do Rio 
Grande do Sul. Os temporais já atingiram os demais 
Estados das Regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Santa Catarina, por exemplo, que há menos de 
1 ano sofreu com uma das piores tragédias de sua 
história, vê o rastro de destruição repetir-se por pelo 
menos 45 cidades. São 72 mil pessoas afetadas pelo 
que os meteorologistas suspeitam que tenha sido um 
tornado, com ventos de 120 quilômetros por hora. No 
Paraná, 1.800 casas foram danificadas em 41 muni-
cípios. São 600 moradores desalojados.

Quero ressaltar aqui, Srs. Deputados, que as 
chuvas deverão continuar. Segundo as previsões, pelo 
menos até o final desta semana o Sul e o Sudeste con-
tinuarão enfrentando chuvas fortes, o que prejudica os 
trabalhos de auxílio às vítimas e o restabelecimento 
da normalidade nas regiões mais atingidas.

Por isso, Sr. Presidente, peço a esta Casa que 
preste solidariedade aos Estados e municípios atin-
gidos, sobretudo às vítimas e aos desabrigados por 
esses temporais. Penso que cada um nós, Deputados, 
tem o dever de interceder para que todo o apoio seja 
dado a essas regiões, para que, mesmo diante da im-
previsibilidade climática, possamos restaurar a norma-
lidade do cotidiano desses cidadãos. Tenho absoluta 
certeza de que os Governos Estaduais e o Governo 
Federal darão toda a sustentação para a solução des-
ses problemas.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. Desde o último sábado, o Estado do Rio Grande 
do Sul está, mais uma vez, sediando uma das mais 
importantes exposições agrícolas do País. A EXPOIN-
TER, em Esteio, é hoje referência nacional indiscutível 
nesse segmento, juntando no Parque de Exposições 
Assis Brasil o melhor da agricultura, da pecuária e da 
indústria destinada ao campo.

Anualmente, a EXPOINTER reúne não só os ho-
mens do campo e os gaúchos. A exposição leva até Es-

teio visitantes de todo o Brasil e até mesmo de alguns 
países vizinhos, que buscam bons negócios. Além disso, 
atrai pessoas que vão até o parque conhecer a cultura 
do homem do campo e assistir às exposições de raças 
e aos concursos que premiam habilidades na lida com o 
campo. O Freio de Ouro, a mais concorrida e tradicional 
competição da EXPOINTER, premia o ginete e o cava-
lo crioulo que demonstram maior habilidade em provas 
que simulam atividades cotidianas no campo.

Para que se tenha uma ideia da dimensão da fei-
ra e do que ela representa para os gaúchos, apenas 
no primeiro final de semana do evento mais de 80 mil 
visitantes passaram pelo parque. Os negócios com 
animais ultrapassaram os 4 milhões de reais. Números 
que certamente aumentarão muito, já que a expectativa 
é que, neste ano, a EXPOINTER atinja um volume de 
negócios superior a 380 milhões de reais, igualando 
ou superando a comercialização de 2008. Tudo isso, 
nunca é demais lembrar, em meio a um cenário de 
crise que ainda reflete no mundo, mas que, na eco-
nomia sólida do Brasil, permite que a economia gire 
e produza riquezas.

Dentre todos esses números, especialmente os 
do final de semana, quero ressaltar aqueles que repre-
sentam maior impacto na vida do cidadão comum, e 
não do grande industrial ou produtor. Entre o sábado, 
dia 29, e a segunda-feira, dia 31, o pavilhão destinado 
à agricultura familiar faturou 140 mil reais. Já o arte-
sanato, atividade que também gera renda a milhares 
de famílias no Rio Grande do Sul, vendeu mais de 7 
mil artigos, atingindo um lucro de quase 155 mil reais. 
Dinheiro que vai direto para o bolso do pequeno agri-
cultor e do artesão que sustentam suas famílias. E é 
bom lembrar que esses valores também aumentarão 
até o final da EXPOINTER, no próximo dia 6.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero convidar a todos para que visitem a EXPOIN-
TER, em Esteio. Certamente, V.Exas. terão mais uma 
confirmação de que, mesmo com a crise, o Brasil está 
sabendo enfrentar as dificuldades e que o setor primário 
está forte. Prova de que as atuais políticas públicas de 
estímulo à economia, seja para o pequeno, seja para 
o grande produtor, estão dando certo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
quero dizer que, no dia 7 de setembro, além de come-
morarmos o Dia da Independência, pudemos perceber 
que o Brasil caminha em direção a um futuro ainda mais 
promissor. Impulsionado pela importância da riqueza 
do nosso petróleo do pré-sal, o Presidente Lula firmou 
aliança com o Presidente da França, Nicolas Sarkozy, 
para a compra de submarinos, helicópteros e caças 
para as Forças Armadas.
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O acordo mostra que nosso País não está parado, 
que estamos olhando em direção ao horizonte e vis-
lumbrando a potência que o Brasil está se tornando no 
cenário mundial. Nesses últimos anos, sob o comando 
do Presidente Lula, nosso País deixou de ser apenas 
mais uma nação latino-americana. Passamos de me-
ros espectadores no comércio e na política mundial 
para nos tornarmos protagonistas. Hoje, empresários, 
diplomatas e políticos brasileiros sentam em qualquer 
mesa de negociação para serem ouvidos, e não ape-
nas para ouvirem e acatarem as decisões das grandes 
potências mundiais.

E é fato inegável que a descoberta do pré-sal 
coloca o Brasil num patamar ainda mais elevado. Com 
essa extensa faixa de petróleo, com 800 quilômetros 
de comprimento por 200 quilômetros de largura, pode-
mos dizer que estamos na vitrine energética mundial. 
O que desperta interesses de toda ordem.

Por isso, um acordo como esse fechado pelo 
Presidente Lula com a França é de extrema importân-
cia para os interesses do País. Um investimento como 
esse, de cerca de 30 bilhões de reais, é de absoluta 
relevância em termos de segurança nacional. O que 
por si só já bastaria. Porém, além disso, nosso País 
será beneficiado com a transferência de conhecimen-
to. Isto é, passaremos a ter acesso à possibilidade de 
fabricar equipamentos do mesmo nível dos que esta-
mos comprando da França, dando um grande salto em 
termos de tecnologia bélica. Também ficou acertado 
que a França comprará do Brasil uma dezena de avi-
ões de transporte militar.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, deixo registrado aqui nesta Casa tudo o que signi-
fica essa aquisição de equipamentos militares através 
do acordo Brasil-França. Como qualquer grande nação 
mundial, estamos investindo em todas as áreas estra-
tégicas. E, sendo assim, avançar tecnologicamente e 
garantir a soberania nacional é vital para os interesses 
de um país que, dentro de poucos anos, dará um sal-
to extraordinário, colocando-se entre as nações mais 
influentes do planeta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado José Carlos Vieira.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero prestar homenagem aos suplentes de 
Vereadores presentes e às pessoas que estão nos 
ouvindo em Santa Catarina ou em Joinville – Maurici-
nho, Carmelina, Celito, Nado, Jaime e Ademir. Estão 
esperando a votação. Antecipo que, de minha parte, 
ela será favorável.

Devo dizer que vamos economizar 1 bilhão e 400 
milhões, conforme dispositivo colocado nessa proposta 
de emenda constitucional.

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, segundo dados da Defesa 
Civil, até o momento, em Santa Catarina, há 54.703 
pessoas afetadas, 1.163 desabrigados, 7.046 desalo-
jados, 247 deslocados, 138 feridos, 4 mortos, 10.657 
edificações danificadas, 10 cidades em situação de 
emergência e 1 cidade em estado de calamidade pú-
blica. Esses números assustam. Eles são decorrentes 
da nova tragédia que atingiu o Estado na madrugada 
de terça-feira, dia 8 de setembro.

Não faz nem 10 meses que o Estado foi nacional-
mente noticiado devido às fortes chuvas e enchentes 
que mataram gente, destruíram casas. Não canso de 
lembrar a solidariedade de todo o Brasil para reerguer, 
além das cidades, a estima das pessoas afetadas pela 
catástrofe. 

Ainda há muito o que fazer para reestruturar ci-
dades por causa das chuvas de 2008, e agora o Es-
tado volta a sofrer com fortes ventos. Pelo menos 45 
Municípios foram atingidos pelo tornado. 

Eu, que sou Deputado Federal, Relator da Subco-
missão Permanente da Defesa Civil e, principalmente, 
catarinense, não posso calar-me. Precisamos nos soli-
darizar com essas pessoas que agora estão sofrendo, 
seja pela perda de um ente querido, seja pelo fato de 
não terem mais para onde voltar.

Calcula-se que no Município de Guaraciaba, no 
extremo-oeste de Santa Catarina, os ventos tenham 
atingido de 120 a 180 quilômetros por hora. Não é pos-
sível saber exatamente a proporção dos ventos, pois 
eles não foram presenciados por nenhum especialista. 
Buscou-se calcular a intensidade com base nos estra-
gos causados à região.

Só na cidade de Guaraciaba, a mais prejudicada 
do Estado, contabilizam-se 4 mortos e mais de 85 fe-
ridos –  desses, 14 permanecem internados. 

Foi uma noite de pânico, que será eternamente 
lembrada por muitos. Ventos amedrontaram famílias, 
casas foram destruídas. A natureza estava duelando 
com seres humanos, que, naquele momento, estavam 
indefesos. Faltam energia elétrica, água potável. Para 
os mais afetados, faltam casa, roupa, comida. Mas eu 
sei que, assim como já foi demonstrado após as fortes 
chuvas de novembro, não faltarão solidariedade e traba-
lho para que se superem as marcas dessa tragédia.

Era o que tinha a compartilhar.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, mais uma vez, venho à tribuna pedir 
o apoio do Governo para que, o mais rápido possível, 
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ajude os Municípios de Santa Catarina castigados com 
as chuvas deste final de semana.

Até o momento, a chuva deixou 16 cidades ca-
tarinenses em Estado de emergência. Guaraciaba, 
com 10 mil habitantes, está em estado de calamida-
de pública. 

Balanço da Defesa Civil divulgado por volta de 
meio-dia desta quarta-feira mostra que já são 16 as 
cidades em estado de emergência em Santa Catari-
na por conta das fortes chuvas que atingem a região 
nos últimos dias.

São elas: Santa Terezinha do Progresso, São Do-
mingos, Vargeão, Vargem Bonita, Dionísio Cerqueira, 
Ipuaçu, Monte Castelo, Corupá, Lebon Régis, Ouro Ver-
de, Passos Maia, Rio das Antas e São Bernardino.

A cidade de Guaraciaba, a mais atingida pela 
chuva, está em estado de calamidade pública desde 
ontem. Dados da Defesa Civil indicam que 9.100 pes-
soas na cidade foram atingidas pela chuva, ou seja, 
90% da população local, que é de 10 mil pessoas, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística.

No Estado de Santa Catarina, mais de 15 mil 
pessoas tiveram a casa destruída pelas chuvas. Os 
dados indicam que, dessas, 1.153 estão desabrigadas 
e foram levadas para abrigos públicos; 14.532 estão 
desalojadas e ora se encontram na casa de parentes 
ou amigos e 247 foram para outra cidade.

A situação é mais grave em Guaraciaba, onde 
foram registradas 4 mortes. Entre as vítimas, estão um 
idoso de 94 anos e uma criança de 9 anos. Quinze co-
munidades no interior do Município foram atingidas pela 
ventania. A Prefeitura decretou calamidade pública. 

Portanto, nobres colegas, urge que o Governo 
Federal ajude o Estado de Santa Catarina.

Para concluir, Sr. Presidente, anexo a este pro-
nunciamento a relação dos Municípios atingidos e os 
números atualizados dessa catástrofe.

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último 7 de setembro, data nacional do 
nosso Brasil, o Governo, pela boca do próprio Presi-
dente da República, anunciou, na presença do Presi-
dente francês Sarkozy, a decisão de adquirir 36 avi-
ões de combate modelo Rafale. A anunciada decisão 
ampliou o alcance do acordo militar, que já englobava 
a aquisição de submarinos e helicópteros franceses 
para reequipamento da Marinha de Guerra, do Exér-
cito e da Força Aérea Brasileira.

Ontem, dia 8 de setembro, no entanto, em reunião 
com os Líderes de bancadas desta Casa, o Ministé-
rio da Defesa afirmou que não é bem assim –  hoje o 
assunto foi noticiado com estardalhaço pela grande 
mídia. Esclareceu que, na verdade, os processos de 
habilitação estão ainda em andamento, que os compe-
tidores americanos e suecos permanecem na disputa 
e que a decisão do Executivo será adotada somente 
por volta do final do corrente mês.

Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria, antes de 
tudo, de lembrar-lhes um importante fato: o montan-
te global desse negócio –  fundamental, sem dúvida, 
para o reequipamento das Forças Armadas do Brasil 
–  exigirá financiamento no exterior. Assim sendo, o 
Parlamento não pode ser afastado do processo deci-
sório, pois ao Senado Federal compete autorizar, ou 
não, tal endividamento. 

Vem depois –  mas não é de menor importância 
–  a questão da credibilidade do Brasil no concerto 

das nações. Estou certo de que um tal recuo será hoje 
noticiado na Europa em tom extremamente crítico. A 
matéria é de suma importância, envolve o relaciona-
mento diplomático e comercial com 3 grandes e fortes 
nações amigas. Destarte, não poderia, em hipótese 
alguma, ser afetada de açodamento. O Brasil é hoje, 
como se sabe, candidato a um assento permanente no 
Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Seria desastroso para essa justa pre-
tensão, que, alegadamente, tem o apoio do Governo 
gaulês, que nosso País fosse, por artes do improviso 
e do amadorismo, apontado como ator de segunda 
categoria no cenário diplomático mundial.

Desde os anos 60, do passado século, circula na 
crônica política brasileira uma historieta –  nunca confir-
mada –  a respeito de declaração do então Presidente 
francês Charles de Gaulle: “N’est pas serieux”. “Não 
é sério”, teria dito ele a respeito do Brasil.

Verdade ou ficção, será que o nosso Brasil me-
rece uma reedição de tal epíteto?

A credibilidade internacional é crucial para os inte-
resses da Pátria. É preciso preservá-la a todo custo. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pro-
nunciamento nos meios de comunicação da Casa.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero parabenizar todos os suplentes de Vereadores, 
que, numa luta realmente muito grande, fizeram enorme 
sacrifício e, por certo, haverão de ver coroado o êxito 
dessa grande vitória que teremos hoje neste plenário.
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O Presidente da Casa, Michel Temer, já se com-
prometeu a votarmos hoje a PEC dos Vereadores. 

Envio um abraço especial a todos os Vereadores 
da Bahia que aqui se fazem presentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
momento quero parabenizar o Governo Lula que vai 
lançar no próximo mês a Ferrovia Leste-Oeste, ligando 
Vilhena, em Rondônia, a Ilhéus, na Bahia. A obra, que 
demandará investimentos de cerca de R$9 bilhões, 
começa a ser construída em 2009, mas a licitação de 
sobrevoo da região já está pronta e a concorrência 
para os estudos de impacto ambiental deve ser feita 
em janeiro. A Leste-Oeste formará um entroncamento 
com a Norte-Sul em Goiás, na altura de Uruaçu. Em 
território goiano, os trilhos passarão pelas cidades 
de Aruanã, Uruaçu, Niquelândia, Alto Paraíso e São 
Domingos.

A construção da Leste-Oeste ficará a cargo da 
Valec Engenharia, responsável também pela Norte-Sul. 
Segundo o presidente da empresa, José Francisco das 
Neves (Juquinha), o Presidente Lula pretende melhorar 
a logística brasileira, fazendo com que as mercadorias 
produzidas, principalmente no Centro-Oeste, cheguem 
a qualquer porto do País com maior velocidade. “Va-
mos diminuir tempo para uma carga chegar ao Japão 
em 45 dias, e aos Estados Unidos, em 10, com custos 
reduzidos em 30%”, destaca.

Juquinha lembra que, embora o lançamento ofi-
cial da Leste-Oeste ocorra em janeiro, há 2 meses, o 
Governador da Bahia, Jacques Wagner, esteve com o 
Presidente Lula, que, na ocasião, lançou o projeto de 
construção da ferrovia naquele trecho.

De Vilhena a Ilhéus, a Leste-Oeste terá 3,1 mil 
quilômetros de extensão. “Vai passar por Goiás, na re-
gião de São Domingos, nordeste do Estado, em Uruaçu 
e vai seguir em direção à região do gado: Nova Crixás, 
Crixás, envolvendo, inclusive, Uruanã. Depois segue 
em direção a Nova Xavantina e Lucas de Rio Verde e 
vai chegar a Vilhena”, destaca.

Em Goiás, a ferrovia vai cumprir também um pa-
pel social, fomentando o desenvolvimento do nordeste 
Goiano. “A cada 100, 150 quilômetros, temos um polo 
industrial instalado. Aí você imagina o que vai aconte-
cer com a região nordeste do Estado, recebendo novas 
indústrias e tudo o mais, de acordo com as caracterís-
ticas da localidade”, frisa.

A Valec já iniciou o processo de licitação para o 
sobrevoo de todas as áreas atingidas pela construção 
da ferrovia, envolvendo um trecho de cerca de 5 mil qui-
lômetros. “A licitação dos estudos do impacto ambiental 
vai ser divulgada na próxima semana. A intenção é que 
essa obra da Ferrovia Leste-Oeste, principalmente no 
trecho baiano, seja iniciada em 2009”.

De acordo com o presidente da Valec, a Leste-
Oeste vai atrair novas indústrias para Goiás. “Ao longo 
dessa ferrovia, teremos verdadeiros portos secos”. Ele 
destaca ainda a geração de empregos na região das 
obras. “Nas construções da Norte-Sul e Leste-Oeste, 
no segundo semestre de 2009, a gente já estima estar 
trabalhando com 50 mil homens em emprego direto; 
imagina os indiretos”, calcula.

Modelo aplicado na Norte-Sul é sucesso mundial.
A construção da Leste-Oeste demandará investi-

mentos da ordem de R$9 bilhões. Segundo José Fran-
cisco, possivelmente a obra não enfrentará grandes 
problemas com recursos, visto que passará por pro-
cesso semelhante ao da Norte-Sul, onde os recursos 
de venda de concessão dos primeiros trechos serão 
usados para finalizar os seguintes. A expectativa é que 
R$4,5 bilhões sejam investidos pelo Governo Federal e 
o restante seja levantado por meio de concessões. 

A concessão de um trecho da Norte-Sul rendeu 
R$1,4 bilhão à Valec. A vencedora do processo foi a 
Companhia Vale do Rio Doce. Com os recursos, a 
empresa de engenharia vai dar as ordens de serviços 
para o trecho da Norte-Sul, ligando Uruaçu a Anápolis 
em janeiro. “As empreiteiras estão se instalando. De-
vemos ter cerca de 7 mil homens trabalhando a partir 
do mês de maio”.

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, dirijo-me aos ilustres pares para 
alertá-los sobre a importância da apreciação, pelo Ple-
nário desta Casa, do Projeto de Lei Complementar no 
1, de 2003, de autoria do Deputado Roberto Gouveia, 
a respeito do financiamento das ações e serviços de 
saúde da rede pública.

Essa proposição destina-se a regulamentar a 
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 
2000, que determina que um projeto de lei comple-
mentar estabelecerá: 

a) os percentuais mínimos de aplica-
ção em ações e serviços públicos de saúde 
pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios; 

b) os critérios de rateio dos recursos da 
União vinculados à saúde destinados aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e 
dos Estados destinados a seus respectivos 
Municípios, objetivando a progressiva redução 
das disparidades regionais; 

c) as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal; e 

d) as normas de cálculo do montante a 
ser aplicado pela União. 
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O Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2003, 
propiciará uma elevação nos recursos disponíveis 
para o Sistema Único de Saúde –  SUS. Essa propo-
sição determina que a União destine à saúde 10% de 
suas receitas correntes brutas. Estima-se que, com a 
aprovação da matéria, o mínimo de recursos federais 
anuais aplicados em saúde passe dos atuais R$43,9 
bilhões para R$56,7 bilhões.

Enquanto não se regulamenta a Emenda Cons-
titucional nº 29, utilizam-se as regras transitórias pe-
las quais Estados e Municípios destinam a ações e 
serviços de saúde 12% e 15%, respectivamente, das 
receitas próprias e transferências constitucionais e 
legais. Atualmente, cabe à União repassar apenas o 
mesmo que gastou no ano anterior, acrescido da va-
riação nominal do PIB.

O PLP nº 1, de 2003, também especifica o que 
é e o que não é gasto em saúde. Segundo o projeto, 
serão consideradas despesas com ações e serviços 
públicos de saúde: vigilância em saúde; atenção integral 
e universal à saúde em todos os graus de complexi-
dade, incluindo assistência terapêutica e recuperação 
de deficiências nutricionais; capacitação do pessoal de 
saúde do SUS; desenvolvimento científico e tecnológico 
e controle de qualidade promovidos por instituições do 
SUS; produção, aquisição e distribuição de insumos 
específicos dos serviços de saúde do SUS e ações 
de saneamento básico próprio do âmbito domiciliar 
ou de pequenas comunidades, desde que aprovadas 
pelo Conselho de Saúde. Também fazem parte desse 
grupo outras ações relacionadas ao manejo ambiental, 
controle de vetores de doenças e à gestão do SUS.

Ficam excluídas despesas como: pagamento de 
inativos e pensionistas; programas de alimentação, 
ressalvada a recuperação de deficiências nutricionais; 
ações de saneamento básico em cidades em que os 
serviços sejam implantados ou mantidos com recur-
sos provenientes de fundo específico, taxas, tarifas ou 
preços públicos; limpeza urbana; ações de assistência 
social e obras de infraestrutura urbana.

Na falta de uma clara definição, ações de sane-
amento e de combate à fome têm sido contabilizadas 
como gastos de saúde por alguns governos.

Essa matéria tramita há 4 anos nesta Casa e há 
mais de 1 ano encontra-se à disposição do Plenário 
para deliberação. 

Diante de sua relevância para o desenvolvimento 
do SUS, solicito à Presidência da Câmara dos Depu-
tados e aos Srs. Parlamentares todo o empenho para 
que o Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2003, 
seja incluído na pauta de votação do plenário o mais 
breve possível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Lin-
coln Portela. 

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, acompanhei pela tevê, como 
muitas pessoas que são contemporâneas a mim tam-
bém o fizeram, ainda quando era em preto e branco, 
uma novela chamada Direito de Nascer. Essa PEC 
dos Vereadores já está tramitando há muitos anos, tal 
como ocorreu com essa novela, que jamais saía do 
ar. Quem assistia à TV Tupi lembra-se de que essa 
novela não tinha fim. 

Sr. Presidente, seria bom resolvermos essa ques-
tão da PEC dos Vereadores, que já nos deu muito tra-
balho. Já tramitou por muitas Comissões na Câmara 
dos Deputados, já foi ao Senado e voltou. A Casa não 
pode mais retardar essa votação. Quem quiser votar 
a favor que vote a favor; quem quiser votar contra que 
vote contra. Esse é um posicionamento extremamente 
democrático. Esperamos, então, que hoje a Oposição 
saia da obstrução e possamos votar essa PEC numa 
sessão extraordinária.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – La-
mentamos profundamente não ter sido possível dar a 
palavra aos demais Deputados que gostariam de falar 
por 1 minuto. Ocorre que todos os oradores que usarão 
a palavra por 5 minutos têm compromissos já assumi-
dos e precisam que o horário seja cumprido. 

A Presidência informa que está defendendo o 
seguinte modelo: uma hora para os pronunciamen-
tos dados como lido, dispondo cada Deputado de 1 
minuto para o devido encaminhamento. Essa experi-
ência tem possibilitado que mais oradores façam uso 
da palavra.

Informa ainda que, como vai presidir agora a 
reunião do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica, vai passar a direção dos trabalhos desta 
sessão ao Deputado Manato, mas este Presidente vol-
tará para, antes do Grande Expediente, dar a palavra 
por mais 1 minuto àqueles que o desejarem. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para um comunicado de urgência e relevân-
cia, não é um pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
não vai burlar o que acaba de ser estabelecido. Não 
adianta, que eu não vou permitir. Não vou permitir.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
tinuando o período do Pequeno Expediente, concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Vicentinho.

Passo a Presidência ao Deputado Manato.
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O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, colegas 
Vereadores, boa tarde. Quero dar uma resposta a algo 
que ouvi ainda há pouco. O Parlamentar é igual em 
qualquer instância. Fomos eleitos pelo povo e temos 
tarefas bem definidas, tanto no âmbito federal, quan-
to nos âmbitos estadual e municipal. Vamos devagar 
com o andor, porque aqui todos nós somos iguais; 
ninguém é melhor. 

Parabenizo os Vereadores pela inteligência da 
mobilização e pelo jeito bonito de se manifestarem 
perante os Parlamentares.

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
parabenizo o Deputado Onyx Lorenzoni e o seu parti-
do, o Democratas, porque acabamos de chegar a um 
entendimento. Após 14 anos, daqui a pouco votaremos 
o Estatuto da Igualdade Racial. Trata-se de um salto 
de grande qualidade. O Estado brasileiro reconhece 
–  como reconheceu a injustiça com os idosos, com 
as mulheres, com os jovens, adolescentes e pessoas 
com deficiência –  a importância da luta para que to-
dos nós sejamos julgados em condição de igualdade, 
independentemente da cor da pele, e de acordo com o 
caráter. Essa votação histórica ocorrerá daqui a pouco. 
Estaremos presentes, comemorando esse importante 
momento da história brasileira.

Tratarei de outra questão. Sras. e Srs. Deputados, 
nos poucos minutos que ainda tenho, quero dar-lhes 
uma notícia a respeito da Makita, uma grande e impor-
tante empresa japonesa, sediada no ABC Paulista, mais 
especificamente em Diadema e em São Bernardo, há 
quase 30 anos. É uma empresa de alto nível, com fun-
cionários qualificados. São pessoas de bem –  jovens, 
idosos, homens e mulheres – , que produzem riqueza. 

O relacionamento entre o representante dos tra-
balhadores, o sindicato e essa empresa era o mais res-
peitoso possível. Mas, para nossa surpresa, a empresa 
deu férias coletivas a todos os seus 315 trabalhadores 
e, enquanto eles estavam de férias, noticiou o seu fe-
chamento. Isso causou uma dor aguda nos trabalhado-
res. Eles decidiram acampar sob uma lona, em frente 
à empresa, para mostrar que não aceitam esse tipo de 
atitude, que não aceitam essas demissões.

Quero saudar o Presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, que fez um discur-
so com ira santa contra o ocorrido. Saúdo também o 
companheiro Moisés e a companheira Rose, ambos 
do sindicato –  ela também é funcionária da Makita. 
Saúdo, ainda, o Vereador Paulo Dias, que também é 
funcionário da Makita, assim como os companheiros 
Cláudio, Isabel, Adriano, Raul e todos os que estão 
na porta da empresa, insistindo em garantir seu direi-
to ao trabalho.

Ameacei denunciar a empresa à Embaixada japo-
nesa, e mesmo à OIT, por sua postura antissindical e 
pela falta de diálogo com os trabalhadores. Mas, como 
haverá hoje, às 17h, uma reunião com a direção da 
empresa e a do sindicato, espero que ela se digne a 
buscar uma solução negociada.

Sr. Presidente, entre os quase 60 PLs de que sou 
autor, há o Projeto de Lei nº 6.356, de 2005, que define 
critérios para demissões em casos como esse. Se tal 
projeto tivesse sido aprovado, a EMBRAER não teria 
feito o que fez, a Makita não faria o que está fazendo. 
É importante respeitar trabalhadores dignos, que es-
tão há mais de 20 anos nas empresas. Não é possível 
que sejam demitidos dessa forma, sem receber sequer 
uma explicação, sem haver um diálogo, uma busca de 
solução. Afinal, eles são responsáveis pela riqueza 
dessa importante empresa que é a Makita. 

Manifesto minha solidariedade a todos os tra-
balhadores. Ficamos na expectativa de que hoje, às 
17h, haja uma solução que respeite as lideranças, o 
sindicato e os trabalhadores dessa empresa. Ela tem 
como correspondentes vários outros trabalhadores, 
que são fornecedores e consumidores.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Secretário, 

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Manato, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar postulação de inclusão da 
PEC nº 308, de 2004, na pauta dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Aceitamos o 
encaminhamento de V.Exa.

O SR. GERSON PERES – E que os Líderes, 
hoje, cumpram o compromisso de votar a PEC dos 
Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Será aceita.
SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é bem-vinda a PEC nº 308, de 2004. 
Faço um apelo ao Presidente Michel Temer para que, 
dentro das normas que adota, agilize sua inclusão na 
pauta do plenário. Ela tem bons propósitos. Cessa os 
graves problemas que afligem os sistemas prisionais 
e dá reintegração social de conhecimento à sociedade 
brasileira. Os impactos orçamentários serão bem me-
nores. O desperdício praticamente deixará de existir, e 
o agente prisional deixará de ser a vítima permanente 
dos infratores. 

Concordo plenamente com o que finaliza o justo 
apelo de um dos agentes: “É engano de quem pensa 
que a função do agente penitenciário é reeducar e res-
socializar. Ele é o responsável pela custódia do preso, 
pela segurança do estabelecimento e com isso deve 
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preparar o ambiente para que os órgãos responsá-
veis possam ressocializar, ensinar e promover cursos 
técnicos. É necessária a criação da polícia penitenci-
ária, pois não justifica todas as forças de segurança 
trabalharem para prender, a Justiça condenar e os in-
ternos ficarem sob a guarda de pessoas comuns, sem 
que tenham condições para contê-los. Essas pessoas 
não têm como se defender do crime organizado, não 
possuem porte de arma e treinamento adequado. É 
imprudente e ato de covardia colocar ovelhas para to-
marem conta de lobos.”

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Júlio Cesar. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
vinha para cá com a intenção de falar a favor da PEC 
dos Vereadores, mas me deparei com várias pesso-
as distribuindo este documento, que endosso na sua 
plenitude.

Nele, a Associação Brasileira de Câmaras Muni-
cipais reivindica o seguinte: recompor a representação; 
diminuir as despesas municipais; resgatar a autonomia 
do Congresso Nacional –  ferida por decisão judicial, 
por omissão nossa mesmo; e fortalecer a base da de-
mocracia brasileira.

E mais, em relação à PEC dos Vereadores, cita 
estudo de François Bremaeker, que foi do IBAM, e 
agora é da Transparência Municipal, que enuncia que 
as despesas orçamentárias de todos os municípios do 
Brasil foram 213,9 bilhões de reais, em 2007, e que, 
se fossem aplicados os 5% a 8%, seriam 14,6 bilhões 
de reais, correspondendo a 6,66%.

O que vamos aprovar hoje, Sr. Presidente, repre-
senta não 14%, mas 12%, uma economia de mais de 
2 bilhões –  precisamente, 2,2 bilhões. Quero dizer a 
todos os Vereadores do Brasil, com respeito àqueles 
que têm mandato, alguns com posições contrárias, 
que sou totalmente a favor, porque restabelece a au-
tonomia do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, em respeito aos projetos do pré-
sal, tenho estudado profundamente os critérios de dis-
tribuição dos royalties e da participação especial em 
vigor. Eles são injustos, perversos, desagregadores, 
pois têm contribuído para aprofundar a diferença entre 
ricos e pobres no País.

A renda per capita do Nordeste, há mais de 
20 anos, permanece no mesmo patamar. Ai de nós 
nordestinos se não fossem os programas sociais. É 
uma oportunidade ímpar para o Presidente Lula res-
gatar essa dívida histórica da União com o Nordeste 
e fazê-lo crescer de maneira diferente do crescimento 
de agora.

A redistribuição compensatória de renda, essa 
sim, atende ao princípio constitucional que estabelece 
que cabe à União promover mecanismos que diminuam 
as desigualdades sociais e regionais. É essa medida 
que queremos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além de 
2 projetos de lei que propõem a redistribuição, pelo 
FPM e FPE, das riquezas do petróleo, os royalties e 
a participação, também apresentei emenda à PEC da 
Reforma Tributária, na qual, pelo mesmo critério, pro-
ponho a mesma coisa.

Agora mesmo estou apresentando 5 emendas 
aos 4 projetos do pré-sal, propondo também mudança 
que compense os Estados mais pobres, para diminuir 
a dependência que têm da União.

Estou apresentando proposta que dispõe que o 
Fundo Social seja distribuído por critério previamente 
definido, não político, no qual os poderosos, que têm 
mais força, carregam mais para seus Estados, mas 
matemático, distribuidor e compensador de renda, 
por meio também do FPE e do FPM. Por que o FPE? 
Porque tem um indicador em que se multiplica o fator 
população pelo fator inverso da renda per capita.

Faço isso, Sr. Presidente, também baseado em 
princípio constitucional. Já estou cansado dessa história 
de dizer que o Rio de Janeiro é produtor de petróleo. 
Já andei pelo Rio de Janeiro. Em sua base não existe 
um poço de petróleo. Os poços estão na plataforma 
continental. E estabelece a Constituição que o mar, a 
plataforma continental, pertence à União, e somente a 
ela. Não pertence nem a Estados, nem a Municípios.

Por que vamos aceitar imposições? Querem im-
por mais injustiça social na distribuição de uma renda 
que não é de Estados, nem de Municípios, mas do 
povo brasileiro, da União.

Se é assim, o investimento é responsabilidade 
dos cofres da União, que recebem contribuição de 
todo o povo brasileiro. Então a redistribuição deve ser 
feita também para toda a população, principalmente 
para compensar as desigualdades sociais e regionais, 
especialmente no Nordeste, região que tem um cré-
dito de mais de 50 anos com a União, em função dos 
privilégios existentes no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, aqueles que nos acompanham neste momento, 
inicialmente, como filho e pai de médico veterinário, 
quero saudar todos os profissionais de veterinária no 
Brasil, categoria profissional que tem dado contribui-
ção extraordinária na história brasileira, lembrando 
que o País, nos últimos 10 anos, tornou-se campeão 
mundial em exportação de alimentos, graças também 
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à participação decisiva desses profissionais, com a 
incorporação de tecnologias.

Quero caracterizar esta homenagem no plano 
nacional, fazendo citação especial ao extraordinário 
profissional e ser humano Josélio de Andrade Moura, 
Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Vete-
rinária, um dos grandes líderes de todos esses profis-
sionais, e ao meu professor, mestre, amigo, Dr. Air Fa-
gundes dos Santos, Presidente do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul.

Então, na figura desses 2 profissionais, homena-
geio aqueles homens e mulheres que diuturnamente, 
trabalhando nas piores condições, conseguem fazer 
do Brasil um país cada vez mais forte, com uma so-
ciedade cada vez mais justa.

Sr. Presidente, Deputado Manato, venho à tribuna 
contar uma história de Justiça, uma história que não 
fez –  ao longo deste breve relato –  aquilo que consi-
deramos vital em qualquer sociedade: justiça.

Quero contar rapidamente a história de uma pes-
soa chamada Gustavo Roberto Schroeder, até poucos 
dias atrás Prefeito de Ibirubá, figura extraordinária, ho-
mem pobre, sem posses, que, lutando com dignidade, 
fez suas campanhas para Vereador, a pé, depois para 
Prefeito. É daquelas pessoas que conquistam todos 
que têm a felicidade de conhecê-lo, por sua humildade, 
simplicidade e qualidade de homem público.

Fruto de um equívoco não cometido por ele, 
mas por uma pessoa que o apoiava, viu sua eleição 
anulada. Ele, eleito numa cidade que tem 13 mil votos 
possíveis –  este plenário está repleto de Vereadores 
– , fez 7.700 votos. Não há nenhuma dúvida de que 
é reconhecidamente o líder que aquela comunidade 
desejava. Como disse, por uma dificuldade, acabou 
vendo sua eleição anulada.

Haverá nova eleição agora, em 20 de setembro, 
uma data importantíssima na cultura gaúcha, quando 
se comemora a Revolução Farroupilha.

Pois ele, que foi considerado elegível –  ele e seu 
vice –  pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul, recebeu agora o indeferimento da sua candida-
tura a Prefeito de Ibirubá, em primeira instância, pelo 
Juiz Eleitoral da 121ª Vara Eleitoral do Rio Grande do 
Sul, num ato de absoluta injustiça. Esse juiz, na sua 
sentença, não aponta um único artigo de uma única lei 
que o impeça de disputar a eleição e vencê-la, como 
é a vontade do povo de Ibirubá.

Por isso, trago a esta tribuna um protesto veemen-
te. Por que não pode, se o Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Sul considerou o Prefeito e o seu Vice 
elegíveis? Eles não ficaram inelegíveis, foram absol-
vidos da acusação de compra de voto. Houve apenas 
utilização de poder econômico, poder esse de que o 

Prefeito não dispõe. Todos de Ibirubá sabem do que eu 
estou falando. O Prefeito é um homem pobre, simples, 
humilde e não pode ser alvo desse tipo de injustiça.

Portanto, trago ao conhecimento desta Casa esse 
fato. Muito do que ocorre hoje nos municípios brasi-
leiros é por causa do vácuo legislativo, é porque esta 
Casa não legislou. Aliás, quero lembrar aos membros 
do Judiciário que a nobre função do Judiciário é aplicar 
a lei; quem faz lei é Vereador, é Deputado Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Onyx Lorenzo-
ni, o Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando se-
quência ao Pequeno Expediente, concedo a palavra à 
nobre Deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande 
do Norte. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
mais uma vez, quero me dirigir aos Vereadores pre-
sentes e também a todos aqueles que se encontram 
nos seus municípios, especialmente os do meu Estado, 
o Rio Grande do Norte, para lhes dizer que estamos 
lutando para que a Oposição desista dessa atitude de 
obstrução, para que ainda hoje possamos votar a PEC 
dos Vereadores. 

Não quero crer que a Oposição seja contra o 
pré-sal, seja contra os Vereadores. Portanto, meus 
queridos, de público, mais uma vez, reafirmo minha 
posição. Contem comigo, vou votar a favor da PEC 
dos Vereadores. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, por 
um acordo dos nossos colegas Parlamentares da Co-
missão de Educação e Cultura da Câmara dos Depu-
tados, apresentei meu parecer substitutivo ao projeto 
de lei que estabelece o Plano Nacional de Cultura. 
Agora, esperamos na reunião ordinária da Comissão 
do próximo dia 23 aprovar a nossa proposta.

A criação do Plano Nacional de Cultura, Sr. Pre-
sidente, está prevista na Emenda Constitucional nº 
48, em vigor desde agosto de 2005. No nosso substi-
tutivo que apresentei ao projeto, o Plano Nacional de 
Cultura estabelece as atribuições do Poder Público na 
área cultural e amplia as possibilidades de parceria 
com entidades privadas. Várias áreas da cultura fo-
ram incluídas no texto do substitutivo como a cultura 
digital e o turismo cultural, que não estavam previstos 
no texto original, além de ações de desenvolvimento 
sustentável.
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O Plano Nacional de Cultura terá a duração de 
10 anos e sua implementação e monitoramento será 
feito pelo Ministério da Cultura por meio do Sistema 
Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Serão 
realizadas revisões periódicas com vistas à correção 
de deficiências e distorções, sendo que a primeira será 
realizada após 4 anos da promulgação desta Lei.

A proposta de ter um Plano Nacional de Cultura 
surgiu em 2005, após as reivindicações e sugestões 
apresentadas durante a I Conferência Nacional de 
Cultura, que mobilizou cerca de 60 mil pessoas para 
o debate das políticas culturais do Brasil. Depois des-
sa etapa, foram realizados seminários em todos os 
Estados, oficinas e fórum virtual para a elaboração e 
encaminhamento do projeto de lei do PNC à Câmara 
dos Deputados. 

Aprovar este Plano Nacional de Cultura é definir 
o planejamento de políticas culturais de longo prazo 
que vão proteger e promover a nossa diversidade da 
cultura brasileira.

Este será, com certeza, um grande avanço na 
institucionalização da gestão cultural brasileira e um 
extraordinário apoio ao desenvolvimento da cultura 
de nosso País.

É essencial ressaltar, mais uma vez, a impor-
tância desse projeto para a política cultural do nosso 
País. Com a aprovação do Plano Nacional de Cultura, 
daremos à cultura o mesmo status que tem a educa-
ção na Constituição, que já tem o Plano Nacional de 
Educação, objeto de revisão. 

Com o Plano Nacional de Cultura vamos dotar o 
Estado brasileiro de um conjunto de propostas e dire-
trizes voltadas para a expansão e o fortalecimento da 
cultura pelo País afora. 

Com o Plano Nacional de Cultura, Sr. Presidente, 
Estados e Municípios vão ter 180 dias para também 
aprovar seus planos estaduais e municipais. 

Com o Plano Nacional de Cultura, vamos fazer 
reformulações no Fundo Nacional de Cultura. 

No mesmo dia 23, também vamos colocar em 
votação a PEC nº 150. E o que diz esta PEC? Que 
Governo Federal, Estados e Municípios têm de des-
tinar para a cultura no mínimo 2%, 1,5% e 1%, res-
pectivamente.

Portanto, fica desde já nossa convocação aos 
militantes da cultura, à comunidade cultural, aos ges-
tores, para que no próximo dia 23 ocupemos a Câmara 
dos Deputados, a fim de que, nesse dia, possamos dar 
um passo muito importante rumo ao fortalecimento da 
cultura, ao incentivo, à promoção dessa diversidade 
cultural tão rica do nosso País, à universalização do 
acesso da maioria da população à cultura, aprovando 
o Plano Nacional de Cultura e a PEC nº 150.

Quero aqui, também, registrar o empenho do 
Ministro Juca Ferreira e de toda sua equipe que muito 
tem se somado conosco nesta luta.

Por fim, quero dar conhecimento a esta Casa, na 
condição de Coordenadora da Frente Parlamentar em 
Defesa do Piso Salarial dos Professores, que, no pró-
ximo dia 16, educadores de todo o Brasil estarão aqui 
em caravana realizando mais um ato em defesa da Lei 
do Piso Salarial. A Frente tem retomado as audiências 
com os Ministros do Supremo. Na semana passada, 
estivemos com o Ministro Ricardo Lewandowski. Hoje 
estivemos com o Ministro Marco Aurélio Melo, com a 
Ministra Ellen Gracie e, mais tarde, estaremos com o 
Ministro Aires Brito. No dia 22, iremos nos encontrar 
com o Ministro Gilmar Mendes. 

A Frente Parlamentar em Defesa do Piso Sala-
rial dos Professores, juntamente com a Comissão de 
Educação, o Senador Cristovam Buarque, a Senadora 
Fátima Cleide, o Deputado Carlos Abicalil, a Deputa-
da Maria do Rosário, o Deputado Iran Barbosa, o De-
putado Professor Setimo, estamos empenhados no 
sentido de que o Supremo se reúna ainda este ano e 
aprecie o mérito dessa lei. Ao apreciá-lo, esperamos 
que resgate o seu conteúdo original, para que a partir 
de janeiro do ano que vem, quando se dará a integra-
lização do piso, não se use das gratificações para o 
pagamento do piso, até porque, se o fizerem, não será 
piso, mas teto.

Infelizmente, há muitos Estados e Municípios que 
não estão respeitando o piso salarial, daí a importân-
cia dessas nossas idas ao Supremo novamente, para 
que julgue a matéria. Faz-se necessária, também, a 
complementação financeira por parte do Governo Fe-
deral, para que os municípios que não podem pagar 
tenham como cobrar do Governo Federal. 

Não podemos nos omitir e nem vacilar na defe-
sa dessa lei. 

Piso salarial já para os professores de todo o 
Brasil!

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Sueli Vidigal.

A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES.) – Sr. Presi-
dente, colegas Deputadas, Deputados, eu não poderia 
deixar, neste momento, de utilizar a tribuna para dizer 
que votaremos nesta tarde a favor da PEC dos Verea-
dores. Aliás, tive oportunidade em outras tribunas de 
expor minha posição favorável a esta PEC, que nas-
ceu no meu partido, o PDT, e, atendendo ao pedido 
do Deputado Mário Heringer, do PDT, quero afirmar 
a sua posição favorável a esta PEC. Ele não está ins-
crito e me deu esta incumbência. Quero agradecer 
ao companheiro Deputado Manato, do meu Estado, o 
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Espírito Santo, que me cedeu a sua inscrição para eu 
poder me pronunciar e, mais uma vez, expor minha 
posição favorável à PEC dos Vereadores. Devo aqui, 
novamente, registrar minha gratidão, aliás, a gratidão 
quando expressada é muito bonita, porque ela é a me-
mória do coração. Portanto, obrigada, Manato, por me 
permitir esta oportunidade.

Tenho dito que a eleição para Vereadores se trata 
da mais difícil realizada em um País, em um Estado, 
sobretudo em um Município. É a mais difícil porque às 
vezes esses homens e mulheres disputam com pessoas 
amigas, parentes, dentro da sua própria comunidade; 
e, além do que, Deputados, são eles que absorvem o 
primeiro impacto dentro de um município. Eles dormem 
e acordam em seus bairros –  com as mais diversas 
solicitações, cobrados pelos moradores e como os 
mercadores de sonhos – , levando suas reivindicações, 
sendo interlocutores das administrações locais. 

Portanto, quero, nesta oportunidade, parabenizar 
todos os suplentes de Vereadores que estão esperan-
do a aprovação dessa PEC, para que possam exercer 
a sua representatividade no Município. 

Falo aqui pelo Município de Serra, e gostaria 
que, nesta oportunidade, levantasse o lenço quem é 
do Estado do Espírito Santo. (Manifestação das gale-
rias.) Pois bem, quero dizer que alguns Vereadores me 
abordaram –  eu tinha compromissos no Estado do Es-
pírito Santo e estava indo para o aeroporto –  e, como 
me foi garantido que esta PEC vai ser votada hoje, eu 
não poderia deixar de atender à solicitação para aqui 
ficar e apoiá-la. Se for por conta de um voto, tenham 
certeza de que os senhores não vão perder, porque 
eu estou aqui para garantir esse voto, para garantir a 
minha posição favorável à PEC que vai aumentar a 
representatividade dos Vereadores. O Município de 
Serra tem 410 mil habitantes e 17 Vereadores. Com 
essa nova proposta, passará a ter 21 Vereadores, o 
que certamente aumentará sua legitimidade e repre-
sentatividade, sem onerar os cofres públicos –  inclusi-
ve companheiros nossos de partido estão no aguardo 
dessa aprovação. 

Um abraço carinhoso a todos os senhores. Vamos 
aguardar. E vamos à luta, porque a vitória é certa. 

Muito obrigada.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Município de Lagoa Grande, no 
sertão do São Francisco, será a primeira cidade da 
região a contar com um centro de capacitação profis-
sional e inclusão da pessoa com deficiência. O proje-
to do centro foi um dos 3 aprovados pelo Governo do 
Estado visando promover a inserção das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho.

O contrato de cooperação técnica entre Prefeitura 
e Governo foi assinado no ultimo dia 21 do mês passa-
do no Palácio Campo das Princesas, na presença do 
Governador Eduardo Campos, do Secretário de Desen-
volvimento Social e Direitos Humanos Roldão Joaquim 
e dos Prefeitos dos municípios contemplados.

A Prefeita de Lagoa Grande, Rose Garziera, fa-
lou em nome dos Prefeitos, dizendo da importância de 
inserir as pessoas com deficiência na sociedade por 
meio de cursos profissionalizantes para facilitar a en-
trada dessas pessoas no mercado de trabalho. Afirmou 
ainda que o projeto, a partir de setembro, passa a ser 
de responsabilidade da Secretaria de Administração 
de Planejamento de Lagoa Grande, que tem como ti-
tular a Profa. Eridan Carvalho Coelho. 

O centro de capacitação profissional será volta-
do para o atendimento à pessoa com deficiência em 
idade produtiva para o mercado de trabalho, por meio 
da formação cidadã, da qualificação profissional, da 
formação empreendedora, para liderança e gestão de 
trabalho e renda em Lagoa Grande. Ao se pronunciar, 
a Profª. Eridan Carvalho afirmou que o pensamento é 
capacitar 200 pessoas com deficiência, e que vai ser 
iniciado o levantamento dos beneficiários para parti-
ciparem de cursos de LIBRAS, de intérprete da Lin-
guagem Brasileira de Sinais, de inglês ou espanhol, 
de informática, turismo escolar e economia solidária, 
entre outros.

Fico feliz, Sr. Presidente, por essa ação do Go-
verno do Estado, que sai da região metropolitana do 
grande Recife e vai para o sertão do São Francisco 
para promover uma ação social de grande importância, 
criando chances reais para aquelas pessoas que se 
sentem excluídas pela sociedade e que agora poderão 
ingressar no mercado de trabalho. 

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, subo a esta tribuna não só para 
resgatar os valores culturais e sociais de significativa 
parcela da população brasileira, mas também para me 
solidarizar com os que pagaram com a própria vida o 
preço de um ideal.

Trazidos de terras distantes para substituir a mão 
de obra indígena, esses nossos irmãos tiveram gran-
de importância, nos primórdios da nossa colonização, 
na agricultura e na mineração. Desempenharam eles 
papel de grande relevância na consolidação da nos-
sa economia.

Precursora da globalização social há mais de 
meio século, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem procurou nivelar o ser humano sem qualquer 
distinção de origem, raça ou cor, por tudo o que ele 
representa.
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Infelizmente, Sr. Presidente, nem todos os países 
signatários daquela proclamação entenderam o signi-
ficado da intenção da Organização das Nações Uni-
das, especialmente na América Latina, mantendo, por 
longos anos, os povos de origem africana em situação 
de inferioridade, como se alguém pudesse escolher a 
origem, a raça ou a cor.

Na nossa casa, somente agora, decorridos mais 
de 390 anos do Descobrimento, pode o componente 
africano respirar o ar da liberdade. Mesmo assim em 
condição discricionária, que ainda hoje persiste, em-
bora atenuada, pois não se pode dizer que não temos 
preconceito racial. Uma memória inexpressiva, é bem 
verdade, insiste em discriminar o negro, apesar das 
proibições legais e dos esforços das nossas autorida-
des em corrigir essa anomalia.

Como bem avaliou o IBGE, em recente levanta-
mento sobre as desigualdades no mercado de trabalho 
do País, a crise do desemprego nos últimos anos foi 
sentida com mais intensidade pelos negros e pardos.

Além de tudo, entre eles a taxa de desemprego é 
maior, os rendimentos são mais baixos e as ocupações 
são, em sua maioria, precárias. Após 116 anos do fim 
da escravidão, os negros e pardos estão num patamar 
inferior ao dos brancos, em termos de escolaridade, 
rendimento e oportunidades de trabalho.

Se formos analisar a participação do afro-brasilei-
ro na nossa sociedade de hoje, veremos que, a despeito 
dos avanços conseguidos, o negro ainda tem certas 
desvantagens. Haja vista o que ocorre no mercado de 
trabalho e no acesso ao ensino superior, onde o índice 
de participação deixa muito a desejar. 

Sr. Presidente, são essas as considerações que 
faço desta tribuna, não deixando de reconhecer a luta 
empreendida pelos negros do nosso País. Evidencio a 
necessidade de se fazer justiça a uma classe tão sofri-
da e tão perseguida, desde tempos remotos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Estado de Pernambuco já destina 40% 
de sua produção leiteira para a fabricação de queijos 
–  não apenas os tradicionais do Nordeste: de mantei-
ga e coalho, mas também do tipo Reino, Camembert, 
Gouda, requeijão, e até o queijo Brie de leite de cabra, 
apreciadíssimo na França e em outros países. Há 11 
anos no mercado, a empresa Campo da Serra lidera 
essa produção e vende até pela Internet, como acaba 
de revelar extensa matéria no Jornal do Commercio 
do Recife, em 22 de agosto de 2009. O que falta para 
maior conhecimento do público é alcançar a rede de 
distribuição dos supermercados no próprio Nordeste e 

no Sul, Sudeste e outras regiões do país, pois a qua-
lidade do produto é altamente competitiva.

O fato é que está em curso com processo de di-
versificação nas bacias leiteiras de Pernambuco, que 
pode levar, dentro de mais alguns anos, a uma produ-
ção industrial com alto valor agregado, fugindo assim 
à tradicional produção de leite para consumo humano 
e industrial. 

Minas Gerais é um exemplo que deve ser copia-
do no seu conhecido Circuito do Queijo não somente 
pela tradição enraizada dos famosos queijos de Mi-
nas, como também pelos queijos do Reino, que são os 
queijos bolas ou flamengos vindos nos navios durante 
os séculos XIX e XX de Portugal –  do Reino –  e que 
chegavam, aqui, desidratados com gosto e cheiro tí-
picos e eram apreciados nas misturas com os doces 
de frutas da terra.

O Complexo industrial Perdigão/Batavo pode 
contribuir para o melhoramento do leite da nossa ba-
cia leiteira do Agreste, dando orientação técnica aos 
pequenos produtores, que passam a utilizar ordenha-
deiras mecânicas e resfriadores, e oferecendo treina-
mento ao pessoal de manejo do gado nas áreas de 
limpeza e uso da água.

Segundo a ADAGRO –  Agência de Defesa e 
Fiscalização Agropecuária, o Estado de Pernambuco 
possui cerca de 90 laticínios. E essa agência emite 
certificados de qualidade para que os produtores pos-
sam comercializar mais facilmente os seus produtos. 
Sabe-se que alguns produtores mais criativos estão 
produzindo o queijo de manteiga light, com menos 
gordura.

Registra a ADAGRO que houve um crescimento 
de 132% na produção de leite bovino nos últimos 10 
anos, no Estado, em função das compras governa-
mentais para programas de apoio à merenda escolar 
e ao leite de Pernambuco, e também em decorrência 
do aumento da renda per capita.

Por outro lado, apontam os técnicos que, de 1999 
para cá, Pernambuco não sofreu nenhum grande perí-
odo de estiagem prolongada, como havia ocorrido em 
décadas anteriores.

Um dos desafios dos criadores é aumentar a pro-
dutividade leiteira por animal, o que se pode conseguir 
com melhoria dos rebanhos, rações adequadas, manejo 
profissional e cuidados veterinários constantes.

O fato é que a produção leiteira aliada à produção 
de queijo de qualidade está trazendo maior otimismo 
para os criadores do Agreste e refletindo-se no aumen-
to da renda e na oferta de empregos na zona rural, 
fugindo, assim, à monocultura da cana-de-açúcar e à 
produção de bananas ou tubérculos, cujos mercados 
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são reduzidos e não oferecem garantia da demanda 
contínua.

Registra-se o interesse de importadores euro-
peus relativamente aos queijos de qualidade, como os 
tipo Brie e Camembert, em especial de importadores 
franceses, pois os preços dos produtos nacionais são 
atrativos para o consumo europeu.

Muito obrigado.
O SR. MIGUEL CORRÊA (PT-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, as últimas pesquisas apontam, mais uma vez, 
uma popularidade altíssima para o Presidente Lula. O 
Governo foi considerado ótimo ou bom por quase 70% 
dos brasileiros, o que deixa a Oposição aturdida, sem 
saber o que dizer.

Não sabe o que dizer, nobres colegas, porque 
não consegue reconhecer os acertos na forma direta 
de governar do Presidente da República: governar para 
os que mais necessitam, aliviando as tensões sociais 
que historicamente têm apenado essa enorme parcela 
do povo brasileiro, conformadas dentro de um mode-
lo ultrapassado de concentração de renda e riqueza; 
governar com base em ações visando a políticas de 
inclusão, a exemplo do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, que tem por objetivo minimizar o déficit habita-
cional brasileiro, causa e consequência das mais per-
versas mazelas sociais.

Há em marcha, Sr. Presidente, um novo círculo 
do bem, em termos de política de habitação no País. 
São ao todo 34 bilhões de reais a se investirem na con-
cretização do sonho da casa própria para milhões de 
brasileiros, beneficiando cerca de 1 milhão de famílias 
com renda de até 10 salários mínimos e, ao mesmo 
tempo, gerando empregos, movimentando a econo-
mia, criando oportunidades para todos, provocando 
demandas reais junto à indústria da construção civil. 
Em suma: um programa de concepção abrangente, 
único, na forma de tratar a questão. 

O Minha Casa, Minha Vida vai gerar oportunida-
des para pequenas, médias e grandes empresas da 
construção civil. Do total a ser aportado ao programa, 
16 bilhões de reais destinam-se à aquisição de proje-
tos para construção de casas ou apartamentos para 
o público com renda familiar entre 0 e 3 salários míni-
mos, nos municípios com mais de 100 mil habitantes e 
nas regiões metropolitanas; 12 bilhões destinam-se a 
subsidiar o financiamento de imóveis novos, em cons-
trução ou lançamento às famílias com renda de até 10 
salários mínimos. No mais, os aportes se darão em in-
fraestrutura, com linha especial de financiamento.

As pequenas, médias e microempresas poderão 
contar com o Cartão BNDES até o limite de 500 mil 
reais por organização beneficiada. Diversos itens de 

material de construção terão redução dos impostos 
incidentes. Novos marcos legais serão utilizados para 
regularização fundiária de áreas urbanas. Os custos 
cartoriais serão reduzidos. Por último, será facilitada 
a obtenção de licenciamentos ambientais. 

Graças à dimensão do Minha Casa, Minha Vida 
é de prever a melhoria do padrão da construção, com 
adoção de técnicas alternativas e uso de novas tec-
nologias capazes de diminuir custos e prazos, além 
de causar menor impacto ambiental, com sensível 
aumento da qualidade das edificações.

O programa tem uma concepção que o viabiliza 
por si mesmo, ao contar com a adesão de Estados, 
Municípios e movimentos sociais. Aos entes federados, 
por exemplo, caberá contribuir com aportes financeiros, 
doação de terrenos e garantia de infraestrutura, assim 
também com a agilização e desburocratização para a 
aprovação de projetos e concessão de alvarás, auto-
rizações e licenças. A redução de prazos, exigências 
e procedimentos tornará o processo de obtenção de 
financiamento às construtoras bastante simplificado. 

Em caso de perda de renda do mutuário, o Fundo 
Garantidor da Habitação refinanciará parte das pres-
tações a partir do pagamento da sexta parcela, com 
cobertura durante todo o período do contrato, o que 
minimiza os riscos de inadimplência, responsável, em 
outros projetos da espécie, por obstar sua continuida-
de e extensão. De outro lado, a existência desse fundo 
diminui os custos de seguro. 

Tudo isso leva o selo da Caixa, a instituição, por 
excelência, sustentáculo da cidadania entre a popu-
lação carente. 

Enquanto outros países se recolhem, amedron-
tam-se diante da crise, o Brasil não se afasta da rota 
do desenvolvimento, sem medo de crescer. E o faz com 
criatividade, bom senso, espírito público e sentimento 
de justiça social. 

Por isso, Sr. Presidente, o nosso apoio. Está de 
parabéns o Governo do Presidente Lula, tendo por 
agentes o Ministério das Cidades, a Caixa Econômi-
ca Federal e o BNDES e, por partícipes, os Estados 
e Municípios. 

Saudações a todos e votos de grande êxito.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, foi com muito entusiasmo que rece-
bemos a notícia divulgada recentemente de que do-
brou o número de matrículas em cursos de graduação 
a distância de 2007 a 2008. Nesse período, cerca de 
760 mil alunos se matricularam em cursos superiores, 
integrando um total de 1,5 milhão de matrículas nessa 
modalidade, em 145 instituições em todo o País.
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Verifica-se, assim, que a adesão ao ensino a 
distância vem crescendo em ritmo vertiginoso, o que 
significa a consolidação de uma nova perspectiva para 
a educação no Brasil. O preconceito, dominante há até 
bem pouco tempo, vem sendo gradativamente vencido 
pela qualidade dos resultados. Dito de outro modo, já 
se confirmou que se o curso for sério e o aluno, de-
dicado, o processo de aquisição de conhecimento se 
mostra eficaz e consistente, sem falar nas vantagens 
de um curso não presencial. 

De fato, estudar a distância é uma possibilidade 
que alcança um sem-número de pessoas, em diversas 
camadas da população. Problemas como idade, trans-
porte, acessibilidade e ainda a ausência de faculdades 
nos municípios poderão ser perfeitamente contorna-
dos com o acompanhamento de cursos a distância, o 
que, sem dúvida, vem ao encontro do imenso déficit 
educacional persistente no Brasil.

Ressalte-se, a propósito, que das 145 instituições 
em funcionamento, 70 são públicas. O próprio Governo 
Federal vem investindo na expansão dos programas 
de educação a distância, a exemplo da Universida-
de Aberta do Brasil e da Escola Técnica Aberta do 
Brasil. São reflexos positivos da inclusão do ensino a 
distância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
desde 1996. 

Estamos convictos, Sr. Presidente, das vanta-
gens da educação a distância. A ampliação da oferta 
de vagas é argumento definitivo, uma vez que induz à 
formação de jovens e adultos e melhora a formação e 
a reciclagem de professores, atendendo, ainda nesse 
aspecto, às prementes necessidades do ensino na-
cional. É certo, ainda, que a flexibilidade do modelo 
permite alcançar um público muito variado, sobretudo 
em cidades que não dispõem de instituições de nível 
superior. 

Reconhecemos, porém, por outro lado, que ain-
da persistem razões para o preconceito já menciona-
do, seja nos meios acadêmicos, seja na sociedade 
em geral.

O principal problema, sem dúvida, diz respeito à 
qualidade dos cursos. Mais do que quaisquer outros, 
esses devem ser objeto de rigorosa fiscalização das 
autoridades competentes, até para que a educação a 
distância possa cumprir seu papel de melhorar a for-
mação dos brasileiros, em níveis compatíveis com as 
exigências do mercado de trabalho e a atual circuns-
tância do mercado internacional. 

É fundamental, nesse sentido, a aplicação de 
exames periódicos, em nível nacional, para avaliar a 
capacidade dos alunos, além da verificação de empre-
gabilidade dos graduados por essas instituições. São 
mecanismos extremamente confiáveis de aferição de 

resultados; se esses se mostrarem positivos, pode-
mos nos convencer, definitivamente, de que estamos 
às vésperas de uma nova etapa na educação do Bra-
sil, em especial se a tendência incluir ensino técnico 
e profissionalizante de forma igualmente abrangente, 
em todo o País.

A situação atual é ainda confusa, embora extre-
mamente promissora. Se, de um lado, o Ministério da 
Educação, apenas em 2008, determinou o fechamento 
de 1.337 polos de educação a distância por considerá-
los incapazes de atender a expectativas mínimas, por 
outro lado, assistiu-se, em 2007, ao resultado do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes, que colocou 
os alunos de curso a distância em posição superior aos 
alunos de cursos presenciais em 7 cursos no total de 
13 entre os quais se fez a comparação. 

Esperamos, assim, que o rigor na fiscalização 
acompanhe a disseminação dos cursos mencionados, 
para que esses realmente possam impor-se no cená-
rio da educação nacional. Devidamente qualificados 
e fiscalizados, de modo a promoverem uma formação 
sólida e consistente, os cursos a distância podem re-
presentar, repetimos, um novo momento na educação 
do Brasil, realmente capaz de reverter nosso quadro 
crônico de déficit educacional. 

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/

PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, o crime organizado tem 
levado medo e insegurança não apenas às maiores 
cidades do País, como Rio e São Paulo, mas acinto-
samente a todas as metrópoles brasileiras.

No segundo dia de violência, na data de hoje, 
Salvador tem sido palco de represália pela transferên-
cia de um líder do tráfico de drogas para o presídio de 
segurança máxima em Mato Grosso do Sul.

Após terem metralhado vários postos da polícia 
militar durante o feriado de 7 de setembro, atingindo 
2 policiais que se encontravam de serviço, traficantes 
incendiaram na Capital baiana 6 ônibus, causando 
pânico à população. 

Por ordem da Secretaria de Segurança Pública, 
as bases policiais foram protegidas com barricadas e 
o policiamento nas ruas foi reforçado, dando à Capital 
baiana aparência de uma praça de guerra, resultando 
na prisão de 3 pessoas, uma das quais flagrada ao ar-
remessar uma bomba de fabricação caseira contra um 
posto policial. Outras 27 pessoas foram detidas, suspei-
tas de participarem dos ataques, porém liberadas.

Segundo informações dos policiais, cerca de 15 
homens pararam o ônibus, jogaram gasolina e atearam 
fogo no fim da linha de Fazenda Coutos, atingindo o 
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motorista do coletivo, que, felizmente, apenas queimou 
parte das roupas e passa bem. 

Os criminosos também jogaram gasolina no co-
brador, que igualmente nenhum ferimento sofreu por 
haver conseguido correr durante o tumulto, embora o 
ônibus viesse a ser totalmente queimado.

No confronto com a polícia, 3 bandidos foram 
mortos.

Como se vê, Sr. Presidente, nos últimos anos as 
capitais dos Estados do Nordeste tiveram, em geral, 
crescimento econômico superior à média nacional, 
elevando, no mesmo período, o índice de homicídios 
e os números da criminalidade em 6 dos 9 maiores 
centros urbanos da região. 

Apenas para exemplificar, em Maceió, que está 
no topo da lista das capitais mais violentas do País, a 
taxa de assassinatos saltou de 85,84 por 100 mil habi-
tantes em 2006 para 88,07 em 2007, índice comparável 
à Medellín da época em que o narcotráfico transformou 
a cidade colombiana numa terra sem lei.

Para que se tenha ideia da grandeza desse nú-
mero, Sras. e Srs. Deputados, destaco que a média 
brasileira, considerando inclusive os grandes centros 
urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Ho-
rizonte, é de 22. 

O cenário de violência vivenciado nesses últimos 
dias pelo soteropolitano se junta às cidades de Forta-
leza, São Luiz, Natal e João Pessoa, cujas estatísticas 
acenam para o grande aumento da taxa de homicídios 
e mortes violentas. 

Mesmo em Recife, onde se registrou no último 
ano uma pequena redução no número de assassinatos, 
a taxa ainda permanece alta se comparada à media 
das demais cidades brasileiras.

Confrontando essa triste realidade com os índi-
ces de crescimento da região nordestina, tem-se evi-
denciado que a alta dos indicadores da economia não 
corresponde, por si só, à redução da criminalidade, isto 
é, não basta apenas a mera geração de riquezas.

A escalada de assaltos a residência em São 
Paulo e o aumento dos índices de violência no Rio de 
Janeiro, por exemplo, são a prova clara de que o de-
senvolvimento econômico não dissocia uma região do 
flagelo da criminalidade.

Conforme tenho me manifestado em pronun-
ciamentos anteriores, Sr. Presidente, o problema de 
fundo da criminalidade no País é a falta de adoção 
de uma política de segurança pública que pressupo-
nha soluções estruturais, dentre as quais se mostram 
indispensáveis a integração das polícias no combate 
ao crime, a alteração da legislação de forma a tornar 
exemplares as penas impostas, a revisão dos critérios 
de execução penal, principalmente pela necessidade do 

cumprimento de um maior período da pena em regime 
fechado, o aumento do numero de vagas nas prisões 
não para somente abrigar a atual população carcerá-
ria, mas, sobretudo, para atender aos mandados de 
prisão não cumpridos justamente por deficiência do 
atual sistema penitenciário.

Há, em suma, Sr. Presidente, que se dotar o País 
de uma política criminal ampla, que ataque as causas 
para minorar as consequências de uma violência que, a 
cada dia, ameaça e amedronta a sociedade, tornando-
a mercê da criminalidade.

Não é sem razão, por tudo isso, que a sociedade 
brasileira tem apontado a segurança pública como um 
dos mais importantes problemas a ser imediatamente 
resolvido, situando-a no mesmo patamar de prioridade 
da educação e da saúde.

Muito obrigado.
O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho utilizar este espaço na Câmara Federal 
para alertar o povo de nosso País, a sociedade civil e 
as entidades envolvidas com a causa dos Direitos Hu-
manos para a pauta de repercussão internacional que 
hoje o Supremo Tribunal Federal vai definir.

Trata-se da decisão do Governo Federal de aceitar 
o escritor e político italiano perseguido Cesare Battis-
ti como refugiado no Brasil, decisão essa contestada 
pelo governo italiano, que não solicita, e sim exige a 
extradição do referido cidadão.

O Estado da Itália, hoje governado por setores 
conservadores da política local, em claro desrespeito 
à soberania brasileira, vem elucubrando meios inima-
gináveis para forçar o Estado brasileiro a entregar o 
refugiado à Justiça italiana, que se encontra sedenta 
por vingança política.

Qualquer um que vivenciou ou já leu sobre o re-
gime de ditadura que nosso País atravessou conhece 
os institutos do asilo político e do refúgio político. Asilo 
político é um instituto jurídico internacional que visa à 
proteção de qualquer cidadão estrangeiro que se en-
contre perseguido em seu território por delitos políticos, 
convicções religiosas ou situações raciais. Já o refúgio 
se refere a fluxos maciços de populações deslocadas 
por razão de ameaças à vida ou à liberdade.

Em nosso País, temos vários exemplos de per-
sonalidades públicas que usufruíram do instituto in-
ternacional do asilo político. Citamos como exemplo 
intelectuais, cantores e compositores como Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, a própria Ministra 
da Casa Civil Dilma Rousseff, que tiveram de se so-
correr de tal instituto contra a perseguição praticada 
pela ditadura militar.
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O direito de buscar asilo em outro Estado é ga-
rantido pela Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. Entretanto, a proteção concedida a estrangeiros 
é algo mais antigo do que se imagina, uma vez que 
tal direito já era reconhecido nas civilizações egípcia, 
grega e hebraica. Ao longo da história podemos citar 
os pedidos de asilo político de Descartes nos Países 
Baixos, Voltaire na Inglaterra e Hobbes na França.

É sabido por todos, também, que é competência 
exclusiva do Poder Executivo da União, por intermédio 
do Ministério da Justiça, decidir se concede ou não 
asilo político para quem o solicitar. 

Agora imaginem, Srs. Parlamentares, se o insti-
tuto do asilo político hoje perder seu efeito, diante de 
uma decisão política do Supremo Tribunal Federal; 
uma decisão dessa estirpe afetaria violentamente a 
soberania brasileira, sobre a plataforma dos seguintes 
eixos lógicos: primeiro, por se tratar de um ato de sub-
missão da Suprema Corte do nosso País às pressões 
e vontades de outro Estado soberano, no caso a Itá-
lia, em um ato claro de estreita relação de submissão 
àquele país; segundo, seria um descalabro, uma falta 
de respeito para com o nosso próprio povo –  afinal, 
muitos brasileiros usufruíram desse instituto interna-
cional para salvar-se e aos seus familiares, vendo-se 
obrigados a deixar o País às pressas sob o perigo de 
perderem suas vidas, como aconteceu com muitos 
que não conseguiram o asilo a tempo; e, terceiro, por-
que tal decisão pode desencadear o ânimo de outros 
países para virem a questionar diversos outros asilos 
políticos concedidos pelo mundo, vindo até mesmo a 
surgir uma linhagem de decisões que possa distorcer 
o verdadeiro significado desse instituto.

É diante desses fatos que venho a esta tribuna 
suplicar aos movimentos sociais, às entidades relacio-
nadas aos direitos humanitários e aos magistrados de 
nosso País que se mobilizem neste momento importan-
tíssimo do Judiciário brasileiro. Um instituto valoroso e 
histórico como a anistia política não pode render-se a 
interesses políticos mesquinhos e vingativos!

O que mais me intriga –  aliás, deve intrigar todos 
aqueles que estão envolvidos com as causas sociais 
e que sempre estiveram do lado da democracia e dos 
mais necessitados –  é que não há essa articulação, 
essa pressão de cima para baixo, como está ocorrendo 
no caso de Cesare Battisti, para investigar e punir os 
torturadores, os assassinos, os terroristas de colari-
nho branco que nos períodos de ditadura, de repres-
são e ausência de democracia mataram, estupraram, 
torturaram, decapitaram, praticaram os mais terríveis 
atos atentatórios aos direitos humanos no mundo e 
até mesmo aqui no Brasil!

No momento de erguer uma pauta como essa 
que busca emplacar a justiça para inúmeras famílias 
brasileiras parentes de militantes que lutaram pela li-
berdade e pela democracia em face dos verdadeiros 
terroristas e assassinos que mataram somente por 
haver oposição aos seus desmandos, essas placentas 
da ditadura não se manifestam!

Está claro para toda a sociedade, Exmos. Srs. 
Parlamentares, que há um grande interesse, há uma 
forte articulação contra o militante de esquerda que 
fez parte da resistência proletária italiana contra os 
sangrentos desmandos da ditadura genocida italiana 
que tanto matou e torturou, mas nada disso é levado 
em conta no momento do julgamento.

Eu gostaria de saber quando é que esses ditos 
justiceiros, defensores do Estado Democrático de Di-
reito e dos Direitos Humanos, vão unir-se para des-
mascarar os monstros da ditadura brasileira –  que, 
não muito diferente da italiana, prendeu, torturou, 
instaurou o terror –  exigindo a abertura dos arquivos 
dessa ditadura.

Em minha esperança, porém, Exmos. Srs. Depu-
tados, apesar de me mostrar disposto e intenso, tenho 
a consciência de que os que guardam os segredos da 
ditadura talvez não estejam muito interessados em re-
velá-los para não amargar o desgosto de verem seus 
pais, tios, avós ou os próprios nomes expostos em pú-
blico como sendo coautores de prisões ilegais, torturas, 
assassinatos, estupros e tantas outras atrocidades.

Dessa forma, Exmos. Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna para convocar todas as pessoas de espírito 
democrático e justo, independentemente de suas posi-
ções político-partidárias, para que se juntem à luta em 
defesa da imediata libertação de Cesare Battisti, pois 
essa é uma luta não apenas em defesa da liberdade de 
um homem mantido preso ilegalmente e pelo respeito 
à soberania do Brasil, mas em defesa da democracia e 
do instituto do refúgio político em todo o mundo. 

Não podemos permitir que o instituto do asilo 
político seja ameaçado, diante de interesses mesqui-
nhos!

Eu quero acreditar, quero ainda ter esperança no 
Judiciário brasileiro, confiar em que ele não venha a 
decepcionar os princípios do Estado Democrático de 
Direito, da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e da soberania popular.

Eis a minha posição na Câmara Federal.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou 
para apreciação do Congresso Nacional 4 projetos de 
lei, que estabelecem regras para a exploração das re-
servas petrolíferas existentes na camada pré-sal.
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As proposições constituem o chamado marco 
regulatório, instrumento indispensável para que o Bra-
sil prossiga sua luta na redução da enorme mancha 
de pobreza e de miséria que ainda atinge milhões de 
brasileiros.

E é para tirar do mapa do Brasil essa mancha, 
que é maior do que as riquezas da camada pré-sal, 
que o petróleo ali existente terá de ser revertido para 
todos os brasileiros, como bem acentuou o Governa-
dor Eduardo Campos em entrevista, no último dia 7, 
ao jornal O Estado de S.Paulo:

“O pré-sal é do Brasil (...). Devemos bus-
car o entendimento, podemos até diferenciar e 
aqueles que estão mais próximos da produção 
terem um pouco mais, como compensação, 
mas é inaceitável que se exclua o restante 
do Brasil. É tempo de se reconstruir um novo 
paradigma e um novo pacto federativo, onde 
é inaceitável a exclusão de 24 estados e de 
mais de 5 mil municípios”.

Sras. e Srs. Deputados, a posição assumida pelo 
Governador Eduardo Campos é um grito de alerta para 
impedir que se aprofundem as desigualdades inter-
regionais em nosso País e que, ao mesmo tempo, não 
se aumente a acachapante dívida social que penaliza 
a maior parte da população brasileira.

O alerta do Governador longe de representar 
um óbice ao entendimento na apreciação do marco 
regulatório traz consigo o desejo de que o Congresso 
Nacional seja o fórum mais importante da discussão 
da matéria.

Além do Poder Legislativo, o povo fará ouvir a 
sua voz, porque o petróleo lhe pertence, a riqueza lhe 
pertence e a pobreza não pode esperar mais.

Por outro lado, Sr. Presidente, partidarizar o de-
bate, adiar a aprovação do marco regulatório seria bai-
xar o assunto à cova rasa da insensatez, procrastinar 
investimentos, prolongar a fome, retardar o acesso do 
Brasil aos cerca de 300 bilhões de barris de petróleo 
que aguardam o nosso futuro no fundo do mar.

Uma fortuna de 21 trilhões de dólares não pode, 
simplesmente, ficar desconhecida sem que nossa gente 
pobre e necessitada usufrua os benefícios que essa 
riqueza será capaz de gerar, colocando, definitivamen-
te, o nosso País entre as potências mundiais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, continuan-
do estas minhas palavras, declaro-me absolutamente 
perplexo ante argumentos de que as medidas anun-
ciadas pelo Presidente Lula constituem um retrocesso, 
uma escancarada volta ao passado e ao nacionalismo 
dos anos 1950 uma inexplicável estatização somente 
porque as propostas enviadas a esta Casa privilegiam 

o Estado brasileiro, dando-lhe a supremacia na explo-
ração do pré-sal.

A supremacia de que falam é o fato de a União 
liderar substantivamente os trabalhos de exploração.

Reclamam de o País ter optado pelo sistema de 
partilha, mas é importante que todos saibamos que 
73% do petróleo do mundo são explorados sob esse 
sistema, e não sob o de concessões, o que apenas 
confirma o acerto do Governo brasileiro na proposta 
enviada.

E, se a partilha fortalece o Estado e influi positi-
vamente na nossa grandeza de país livre e soberano, 
melhor para o Brasil e sua gente.

Que mal há nisso?
Condenável seria se fosse o contrário.
Que mal há no fato de sermos os donos dos 

nossos destinos e não termos de dividi-los, subalter-
namente, com outras nações, renunciando, com isso, 
ao que temos de melhor, a ousadia e a coragem do 
povo brasileiro, tantas vezes já demonstradas em sua 
longa história? Mas como podemos ser felizes se mais 
de 50 milhões de irmãos ainda sofrem de inanição crô-
nica, excluídos de tudo de bem que o progresso traz 
em favor da humanidade?

Se a exploração do petróleo da camada pré-sal 
nos leva a uma onda nacionalista não um nacionalis-
mo cego, torto e xenófobo e se isso nos conduzir a 
conquistas que revertam para o bem geral deste País, 
que assim seja.

Como disse antes, a fome não pode esperar.
Além de tudo, Sr. Presidente, estaremos abrindo 

caminhos para consolidar um desenvolvimento mais 
igual, equilibrado, socialmente mais justo.

A esse propósito, relembremos as palavras do 
eminente brasileiro José Ermírio de Moraes:

“A luta pela exploração de nossas rique-
zas não é senão uma luta pela liberdade, a 
vontade de ser independente, para não viver 
à sobra de outrem. Não é uma acumulação 
de lucros (...), é para dar ao país o direito de 
ser respeitado e admirado no concerto das 
nações civilizadas”.

Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que o Con-
gresso Nacional será sensível à “nova independência” 
de que falou o Presidente Lula.

Câmara e Senado darão uma resposta à ansie-
dade dos brasileiros, cuja maioria não tem qualquer 
receio de ser chamada de nacionalista.

Não devemos ter vergonha de sermos chamados 
de nacionalistas.

Europeus e norte-americanos não se envergo-
nham, não abrem mão de serem nacionalistas e, mes-
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mo assim, mantêm suas identidades culturais, políticas 
e econômicas, sem xenofobia.

Não fiquemos presos a dogmas, não tenhamos 
receio de sermos taxados de nacionalistas, sobretudo 
num mundo de extremada globalização, onde não há 
lugar para servilismos, tampouco para uma renúncia 
antecipada à luta contra as injustiças que ainda pesam 
sobre o povo brasileiro.

Sr. Presidente, quanto ao prazo de 60 dias para a 
tramitação das propostas, considero-o suficiente para 
uma detida análise pelas 2 Casas do Congresso, mas 
devo reconhecer que os embates em torno do assunto 
oferecerão a oportunidade para um entendimento que 
consulte todos os interesses nacionais.

É a oportunidade de mostrarmos à sociedade 
que estamos cientes da importância de que se reveste 
este momento, aprimorando as propostas, convergin-
do, sensatamente, para o bem do Brasil.

Esse é o nosso dever, o Congresso assim agirá.
Afinal, repetindo a indagação do Governador Edu-

ardo Campos em sua entrevista a O Estado:

“Qual a nação que queremos construir? 
Uma nação que aprofunde os desequilíbrios 
sociais, regionais, inter-regionais?”

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para falar 
de um assunto em que não me canso de ser repetitivo, 
a defesa dos aposentados e pensionistas da Previdên-
cia Social brasileira. Quero manifestar de público meu 
integral apoio a eles. Este é o momento de sabermos 
quem é quem na Casa do povo brasileiro. Quem são 
os Deputados Federais que realmente estão ao lado 
do povo, que votarão a favor dos projetos que benefi-
ciam os aposentados e pensionistas, e quem não está. 
É para isso que fomos eleitos, para exercer o poder 
que emana do povo.

Quero registrar o movimento que a categoria 
realizou ontem aqui. É bonito de ver a mobilização, a 
força, a vitalidade, a vontade e a garra que demons-
tram os aposentados e pensionistas nessa batalha 
por uma vida mais digna. Os nossos idosos merecem 
consideração, pois foram eles que trabalharam, de-
dicaram seu suor na transformação deste País. São 
merecedores de um descanso em que possam apro-
veitar a melhor idade.

Por isso, faço aqui uma crítica ao acordo que cen-
trais sindicais fizeram com o Governo Federal sobre 
a forma de aplicação do reajuste das aposentadorias 
e dos benefícios previdenciários. O acordo prevê que 

as aposentadorias e pensões com valor superior ao 
salário mínimo passariam a ter aumento real equiva-
lente à metade do crescimento do PIB registrado 2 
anos antes do reajuste. Peço que esse assunto, Sr. 
Presidente, seja levado aos Líderes partidários. Apro-
veito para cobrar a votação imediata do Projeto de Lei 
3.299/08, que prevê a extinção do fator previdenciário, 
e da emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei 
1/07, que garante às aposentadorias o mesmo índice 
de reajuste do salário mínimo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas 
matérias, já aprovadas no Senado Federal, não podem 
ser deixadas de lado na Câmara dos Deputados. Pre-
cisamos priorizá-las, pois elas já estão prontas para ir 
à votação. Entendemos que o acordo fechado entre as 
centrais sindicais e o Governo Federal não beneficia 
os aposentados. E a própria Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas (COBAP) não parti-
cipou das negociações para aprovar esse reajuste. Ela 
defende a aprovação da emenda do Senado Federal 
ao Projeto de Lei 1/07.

A votação e aprovação dessa emenda é a única 
forma de fazer justiça aos aposentados e pensionis-
tas deste País, que, dia após dia, veem o valor do seu 
beneficio ser achatado, desvalorizado. É uma humi-
lhação ver um cidadão, um trabalhador aposentar-se 
com 3 salários mínimos, pois contribuiu para isso, e 
dentro de alguns anos receber 1 salário de benefício. 
Isso porque o reajuste das pensões e aposentadorias 
sempre é inferior ao reajuste do salário mínimo. 

Os aposentados que em 1991 recebiam o equi-
valente a 2 salários mínimos hoje estão entre os 18,3 
milhões de beneficiários do INSS que recebem ape-
nas o piso nacional; quem se aposentou recebendo 
o equivalente a 3 salários mínimos hoje recebe 1,5; 
e os que ganhavam o equivalente a 10 mínimos há 
18 anos agora ganham pouco menos da metade dis-
so –  cerca de 4,86 salários mínimos, o equivalente a 
R$2.259,00.

Segundo estudo do Sindicato dos Aposentados 
e Pensionistas de Volta Redonda (RJ), as aposentado-
rias acumulam uma diferença de reajuste em relação 
ao mínimo de 105,78% desde 1992. Um ano antes, 
em 1991, o aumento percentual das aposentadorias 
superiores ao piso foi desvinculado do mínimo. O resul-
tado dessa política é sentido no bolso pelos 8 milhões 
de beneficiados do INSS que ganham acima do piso. 
Se isso continuar, em breve todos estarão ganhando 
1 salário mínimo. E vão acabar se perguntando: para 
que contribuir com a Previdência Social? Valerá mais 
a pena contribuir para uma previdência privada.

Ontem, na audiência pública, um cartaz levado 
por um aposentado me chamou a atenção. Dizia que 
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o Brasil estava gastando milhões de reais no pré-sal e 
comprando caças e submarinos. É um questionamento 
real de uma categoria que não aguenta mais contar 
o salário no fim do mês para ver se todas as contas 
foram quitadas. É uma ofensa à dignidade chegar a 
determinada idade, depois de trabalhar tantos anos, e 
não ter dinheiro nem para o remédio. É preciso investir 
milhões também em apoio aos aposentados e pensio-
nistas. É quase uma questão de sobrevivência.

O Plenário precisa se pronunciar quanto à vin-
culação entre os reajustes do salário mínimo e os dos 
benefícios previdenciários. E estou aqui para defender 
e amparar a pressão dos aposentados sobre os Parla-
mentares e os Líderes partidários para que esta Casa 
paute aquelas matérias para votação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna prestar minha home-
nagem aos veterinários de todo o Brasil pelo trans-
curso do Dia do Veterinário, comemorado hoje, dia 9 
de setembro.

A Medicina Veterinária é uma ciência que se de-
dica à prevenção, controle, erradicação e tratamento 
das doenças dos animais e, por consequência, dos 
seres humanos, além do controle da sanidade dos 
produtos e subprodutos de origem animal para o con-
sumo humano.

Foi nosso saudoso Presidente Getúlio Vargas 
que instituiu, no dia 9 de setembro de 1933, por meio 
de decreto presidencial, a normatização para a atua-
ção do médico veterinário e para o ensino dessa pro-
fissão em território brasileiro. Por este fato, o dia 9 de 
setembro passou a valer como o Dia do Veterinário, 
apesar de as escolas de veterinária já existirem no 
Brasil desde 1910.

A sociedade brasileira precisa saber da importân-
cia do veterinário na saúde pública, assim como a sua 
capacidade e sua competência. Os veterinários estão 
envolvidos diretamente com a geração de riquezas, 
com o PIB brasileiro, pois grande parte dessa contri-
buição vem da pecuária.

Os profissionais da medicina veterinária também 
são responsáveis diretos pela produção de alimentos 
de origem animal, pela comercialização e pela saúde 
pública. Vale ressaltar que o Brasil ocupa posição pri-
vilegiada como exportador de carnes, o que não seria 
possível sem a presença deste profissional.

Nossos veterinários têm a importante função de 
assegurar a qualidade, a quantidade e a segurança 
dos estoques de alimento de origem animal por meio 
do controle da saúde dos animais e dos processos que 
visam obter seus produtos –  tais como carne, ovos, 

leite e couro – , assim como sua distribuição, venda e 
preparo. Também é de primordial importância a medi-
cina veterinária de prevenção e tratamento de doenças 
dos animais domésticos.

Por tudo isso, tenho grande reconhecimento pela 
categoria e felicito todos os veterinários espalhados 
pelo nosso País pelo seu honroso trabalho em prol da 
sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na semana passada o Governador de Goi-
ás, Dr. Alcides Rodrigues Filho, iniciou uma viagem, 
liderando uma grande comitiva de empresários e po-
líticos goianos em visita comercial à China. O Chefe 
do Executivo Estadual leva com ele diversos Prefei-
tos, um numeroso grupo de dirigentes de entidades 
empresariais e, ainda, empresários destacados de 
nosso Estado. Posteriormente nossos representantes 
também irão à Rússia, sempre em busca da abertura 
desses 2 grandes mercados mundiais para os produ-
tos “made in Goiás”.

O País e o mundo ainda se ressentem da crise de-
sencadeada pelos créditos podres que movimentaram 
a economia dos Estados Unidos da América até o ano 
passado. Muito embora os efeitos da crise mundial já 
tenham refluído um pouco, o assunto ainda está longe 
de ter sido totalmente resolvido. Na semana passada, 
dirigentes das nações mais desenvolvidas afirmaram 
que os efeitos da crise mundial ainda serão sentidos 
pelos próximos meses em todo o mundo. 

O Governador age certo ao fazer essa viagem 
exatamente dentro dessa conjuntura. Na retomada 
do crescimento mundial, precisamos sair à frente nas 
negociações para reocupar mercados perdidos para 
a queda do consumo como um todo. 

A China, no contexto das exportações brasileiras, 
já ocupa um segundo lugar, sendo responsável por 
mais de 11,6% de nossas vendas, atrás apenas dos 
Estados Unidos. Esses dados são de 2008 e podem 
apresentar diferenças neste ano, depois de relatados 
os impactos da crise nas relações comerciais do Bra-
sil com os norte-americanos. Apenas em 5 anos as 
exportações brasileiras para a Ásia passaram de 11 
bilhões de dólares para mais de 37 bilhões. E é nesse 
mercado que o Governador Alcides Rodrigues Filho 
quer inserir a economia goiana.

Entre os 10 principais produtos exportados pelo 
Brasil no ano de 2008, segundo dados do Ministério 
da Indústria e Comércio, estão materiais de transporte, 
petróleo, produtos metalúrgicos, minérios, complexo 
de soja, carnes, químicos, máquinas e equipamentos, 
açúcar e álcool e equipamentos elétricos. Se analisar-
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mos essa lista, veremos que boa parte dela está con-
templada na economia do Estado de Goiás. 

Temos hoje amplas condições de atender a au-
mentos da demanda mundial por derivados de frangos, 
suínos e bovinos, com um grande parque agroindustrial 
já instalado e em plena operação. Nossa produção de 
açúcar e álcool encontra-se num processo de suces-
sivos crescimentos anuais. A produção de minério vai 
se diversificando com os investimentos que vêm sendo 
feitos na exploração de jazidas de diferentes minerais. 
A produção de grãos é uma realidade, bem como a 
estrutura para sua transformação.

Nosso governante irá apresentar esse portfólio de 
nossa economia, agregado ainda a um outro fator que 
irá gerar um novo ciclo de desenvolvimento do centro 
do País. Falo da Ferrovia Norte-Sul, que deverá estar 
concluída dentro de 2 anos e que trará forte impulso 
em nossas relações comerciais com a China, a Rússia 
e o restante do mundo pela facilidade de escoamento 
de nossa produção, aliada a uma significativa redução 
dos custos de fretes. Ela vai possibilitar a colocação de 
nossos produtos minerais e agroindustriais no mercado 
mundial com preços extremamente competitivos.

Por esses aspectos, essa viagem possui um 
significado especial e certamente poderá trazer enor-
mes benefícios para nossa economia, seja devido à 
elevação das vendas, seja devido à geração de mais 
postos de trabalho. 

Ao montar uma comitiva muito representativa do 
potencial de nossa economia, o Governador busca criar 
as condições para que o Estado se desenvolva. Isso, 
aliado ao trabalho de saneamento de nossa economia, 
vai dar todas as condições para que o próximo Gover-
nador encontre Goiás em melhores condições para se 
inserir definitivamente na economia mundial.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. VELOSO (Bloco/PMDB-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a esperança de milhares de suplentes de 
Vereador é que seja votada hoje em 2 turnos a PEC 
que define a posse deles.

Com muita honra, fui Vereador por 3 mandatos na 
cidade de Ilhéus. Sei o quanto é difícil ocupar um lugar 
no Legislativo Municipal, pois é o Vereador que diaria-
mente tem contato direto com seus eleitores, dando-lhe 
total assistência. Por ter sido Vereador, conheço pro-
fundamente as dificuldades que todos enfrentam. 

Hoje, os suplentes de Vereador estão em Brasília 
em defesa dos Municípios. Essa PEC diz respeito à 
representatividade da população dentro da Câmara de 
Vereadores, em face do referido princípio da democracia 
representativa. À proposta aplica-se ainda o princípio 
da isonomia, absolutamente necessária para evitar as 

desigualdades econômicas também na representação 
municipal, em decorrência da receita auferida. 

Existem 5.554 Municípios, Sr. Presidente. Há, por 
certo, grandes desigualdades. Se não forem ajustadas 
constitucionalmente, agravarão os desequilíbrios re-
gionais e de representatividade. 

Gostaria de frisar que cabe a esta Casa decidir 
hoje sobre o número de Vereadores nos Municípios, 
uma vez que é o Poder Legislativo o responsável pela 
elaboração das leis em nosso País. E nós não podemos 
nos omitir diante de tal demanda. Precisamos conju-
gar os esforços necessários para deliberar sobre este 
tema na sessão de hoje: eleições. Nós temos o dever 
de corrigir essa injustiça nos Legislativos Municipais. 

Portanto, Sr. Presidente, conclamo os nobres 
Deputados a se empenharem pela aprovação da PEC. 
Tenho certeza de que, assim como sou cobrado pelos 
Vereadores da minha região, os demais Deputados, da 
mesma forma, são cobrados. Daí a nossa preocupação 
com a votação, hoje em plenário, da referida PEC. 

Muito obrigado.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna declarar meus sentimentos 
às famílias que sofreram perdas de entes e de patrimô-
nio devido à grande chuva que caiu na cidade de São 
Paulo na última terça-feira. Também me compadeço 
das milhares de pessoas que estão desabrigadas nos 
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
castigados igualmente pelas fortes chuvas.

Em São Paulo, pelo menos 3 pessoas morreram 
–  duas crianças e uma mulher, que foi atingida em 
um deslizamento no Morro do Socó, entre Osasco e 
Barueri. Quatro crianças foram resgatadas, mas 3 es-
tavam desaparecidas até a manhã de hoje. Em Santa 
Catarina, 4 pessoas morreram.

Infelizmente, os inchaços nas grandes cidades 
proporcionam tragédias como as que ocorrem durante 
períodos de chuva no País. A insistência das pessoas 
de se instalarem em locais não propícios para moradia 
colabora para que haja vítimas nos desabamentos.

Clamo ao Governo Federal que auxilie os go-
vernos dos Estados atingidos a se reerguerem e a 
prestarem o auxílio necessário àqueles que sofreram 
perdas incalculáveis durante as chuvas.

Passo abordar outro assunto, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados.

Muito se tem falado sobre a produção de petróleo 
no País, principalmente quando de trata da questão do 
pré-sal. Em meio a tanta discussão, fica esquecida a 
questão de que futuramente teremos menos necessi-
dade de utilizar combustíveis que poluem o ar, pois a 
perspectiva de mudanças climáticas devidas aos ga-
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ses de efeito estufa produzidos pela queima de com-
bustíveis fósseis e de escassez de petróleo barato já 
nas próximas décadas impõe a redução do consumo 
desses combustíveis. 

Por isso, é importante atentar para o crescimento 
da produção de veículos diferenciados, como os carros 
híbridos ou elétricos.

O carro híbrido faz 28 quilômetros com um litro 
de gasolina, emite metade do gás carbônico e um dé-
cimo de outros poluentes tolerados pelas leis ambien-
tais. Isso é possível graças a uma central eletrônica 
computadorizada que comanda, ao mesmo tempo, 
um motor a gasolina e outro elétrico. São 58 cavalos 
de um motor 1.5 litros a gasolina e outros 23 do motor 
elétrico. O câmbio parece automático, mas não tem 
marchas. A energia da freada é reaproveitada para 
recarregar as baterias.

Os carros elétricos, por sua vez, são movidos 
por um motor elétrico, em vez de um motor a gaso-
lina. O motor elétrico recebe força de um regulador, 
cuja alimentação é feita por um conjunto de baterias 
recarregáveis, o que torna os veículos absolutamente 
silenciosos, além de não emitirem fumaça.

Ambas as tecnologias vêm sendo estudadas e 
difundidas em todo o mundo. De acordo com matéria 
da revista Veja desta semana, nos Estados Unidos do 
início do século XX havia mais veículos desse tipo do 
que a gasolina. A empresa japonesa Toyota já vendeu 
um milhão de unidades de seu modelo Prius.

No Brasil, a Fiat já deu início ao desenvolvimen-
to do primeiro carro elétrico do País. Ainda segundo a 
revista Veja, o automóvel tem previsão de lançamento 
para o ano de 2011. 

Apesar de, no Brasil, o preço de um carro elé-
trico ser extremamente alto devido aos impostos que 
incidem sobre esse tipo de veículo, as empresas bra-
sileiras devem investir na tecnologia que envolve a fa-
bricação desses carros. Já que o Brasil é pioneiro em 
tantas áreas e os olhos dos demais países do mundo 
estão voltados para nós, com grandes perspectivas de 
investimentos em diversos setores, é chegada a hora 
de darmos um grande passo a favor da tecnologia au-
tomobilística e da preservação do nosso planeta.

Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, José de Castro, José Eloy Junior, Amélio 
Leite, Plácido Veras, Jose Sodré, Zacarias Ribeiro, José 
Rodolfo, Olívio Barreto, José Casado, Alberto Santos, 
Osmindo Lima e Luiz Gomes. Esses 12 amigos se reu-
niram há 84 anos na residência de Antonio Fernandes 
Bióca, em Campina Grande, e juntos fundaram uma 

agremiação futebolística que é uma legenda no futebol 
do País: o Treze Futebol Clube.

A origem do original nome é justamente o encon-
tro dos 13 amigos que participaram da reunião primeira 
para sua criação: Treze Futebol Clube, cujo símbolo é 
um galo, em alusão ao popular jogo do bicho.

Um dos mais antigos times de futebol do País, 
O Galo da Borborema e O Mais Querido da Paraíba 
são os títulos pelos quais a torcida alvi-negra –  pre-
to e branco são suas cores –  trata carinhosamente o 
seu time do coração, que dizem também ter a maior 
torcida do Estado.

O Treze Futebol Clube coleciona, ao longo de sua 
história, muitos títulos. Desde a sua primeira vitória, em 
1926, em sua primeira partida oficial contra o Palmei-
ras de Campina Grande, foram muitas conquistas. O 
clube foi tetra campeão (1926-1929) do Campeonato 
da Cidade e bicampeão do Campeonato do Estado 
(1939 e 1940).

As conquistas se sucederam. Nestes 84 anos de 
história, foram 14 títulos estaduais e participações em 
campeonatos brasileiros nas séries A, B, C e D e da 
Copa do Brasil, sempre representando bem o nosso 
Estado. Foi também vencedor de 13 edições do Cam-
peonato da Cidade de Campina Grande e da Taça 
Campina Grande, em 7 ocasiões.

O Galo da Borborema conta também com a sua 
casa, um dos seus maiores patrimônios: o Estádio Pre-
sidente Vargas, fundado em 17 de março de 1940, com 
capacidade para 10 mil pessoas e onde ainda hoje são 
realizados os treinamentos e os grandes clássicos do 
futebol e demais atividades esportivas do clube.

Disputando a Copa da Paraíba, o Treze Futebol 
Clube prepara-se para resgatar os seus tempos de gló-
ria junto aos seus torcedores, realizando um trabalho 
junto aos mais jovens, procurando novos talentos com 
uma visão voltada para o futuro e para novos títulos. 

Atualmente, o time encontra-se sob o comando 
do técnico Marcelo Vilar.

O Treze Futebol Clube realiza também um grande 
trabalho em outros esportes, mantendo departamentos 
de futebol amador, futsal, handebol e judô, o que con-
tribui para a inclusão social e a educação dos jovens 
de nosso Estado.

Assim, quero parabenizar todos os que contribuí-
ram para essa bela história do Treze Futebol Clube ao 
longo destes 84 anos em que disputa a hegemonia do 
torcedor de Campina Grande com o Campinense Clube, 
seu rival histórico, o que faço na pessoa do professor 
e advogado Dr. Eduardo Medeiros, aqui presente, Pre-
sidente do Conselho Deliberativo do Clube.
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Que O Galo da Borborema continue a honrar o 
futebol de Campina Grande e da Paraíba com suas 
conquistas.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero compartilhar nesse Plenário a alegria 
advinda do município amazonense de Presidente Figuei-
redo, situada na Região Metropolitana de Manaus.

Essa importante cidade do Amazonas, depois da 
cidade de Manaus, é a mais desenvolvida do Estado, 
Sr. Presidente. Isso de acordo com o Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, criado pela Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a 
evolução dos municípios brasileiros.

Tal índice, Sras. e Srs. Deputados, leva em con-
sideração indicadores de saúde, educação, emprego 
e renda e varia numa escala de 0 a 1, pior e melhor, 
respectivamente, para classificar o desenvolvimento 
humano.

No ranking do Amazonas, Manaus aparece em 
primeiro lugar com o índice de 0,7429. Em segundo 
lugar, aparece Presidente Figueiredo, com 0,6608 e, 
em terceira posição, está São Sebastião do Uatumã, 
com 0,5815.

Para se ter uma ideia do que isso representa, Sr. 
Presidente, Manaus e Presidente Figueiredo estão no 
grupo das cidades brasileiras com desenvolvimento mo-
derado com destaque para o fator emprego e renda.

No quadro geral, caros colegas Parlamentares, o 
Amazonas registrou um IFDM médio de 0,6101, contra 
0,5909 em 2005, ou seja, uma alta de 3,2%, ganhando 
uma posição no ranking nacional, deixando o Ama-
zonas em 19º lugar.

Sobre Presidente Figueiredo, Sr. Presidente, trata-
se de uma cidade que nasceu com vocação natural 
para o turismo. A Terra das Cachoeiras, como o mu-
nicípio é conhecido, tem trilhas para caminhadas na 
selva, visita às cavernas, passeios de barco no Lago 
de Balbina, visita à hidroelétrica e tantas outras op-
ções que incluem o turismo ecológico e de aventura. 
Em outras palavras, é uma excelente cidade do Ama-
zonas para se viver.

Feito esse registro, devo deixar o meu abraço 
ao querido amigo, Prefeito Fernando Vieira, quem a 
cada dia faz de Presidente Figueiredo essa maravilha 
de cidade. O companheiro Fernandão é homem de 
responsabilidade. Ele e sua gente. Portanto, parabéns 
a todos os figueirenses por essa conquista. E que ve-
nham mais e mais conquistas, prêmios, benesses para 
Presidente Figueiredo e para o Amazonas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, congratulo-me com os suinocultores 
do Estado de Mato Grosso, cujo produto, hoje maciça-
mente exportado para a Rússia, está prestes a também 
ser vendido para a União Europeia. 

O bloco comercial europeu, o mais rico e exigente 
consumidor internacional, nunca importou carne suína 
brasileira. Caso os negócios se concretizem, teremos 
uma excelente notícia, pois a recessão mundial, muito 
acentuada na Rússia, provocou, no ano passado, um 
recuo de quase 50% no volume exportado e de 30% nos 
rendimentos mato-grossenses com a carne suína. 

As 25 toneladas exportadas em 2007 tornaram-se 
apenas 12 toneladas em 2008, com os russos, mesmo 
em recessão, sendo o maior mercado consumidor, res-
ponsável por quase dois terços –  ou 8 toneladas. 

Ao contrário de 2008, quando as exportações 
recuaram, 2009 já se afigurava como um ano promis-
sor. Mesmo antes da participação da União Europeia, 
os valores e volumes totais exportados de carne su-
ína cresceram 15% e 70%, respectivamente. Esses 
números, apesar de indicarem uma queda no preço 
do produto, também indicam a reconquista de mer-
cados antigos. E não apenas isso. Pode significar a 
conquista de novos e promissores mercados, como o 
europeu ocidental. 

Assim, devemos aproveitar as oportunidades 
da crise. Os 3 abatedouros de suínos de meu Estado 
estão subutilizados em sua capacidade de processa-
mento de 18 mil animais por dia. Mas é esse potencial 
desperdiçado que permite preços temporariamente 
mais baixos.

Sr. Presidente, a carne suína é a mais consumida 
do mundo; e a União Europeia, seu comprador mais 
cobiçado. Representantes da demanda e da oferta 
dessa mercadoria se encontrarão neste mês de se-
tembro, quando uma comissão técnica virá ao Brasil 
avaliar o nosso mercado. 

Mato Grosso, grande exportador de carne e grãos, 
está pronto para receber a visita dos inspetores da 
União Europeia, pois confia na qualidade de seus pro-
dutos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento confirma a adequação da indústria mato-gros-
sense de carne aos melhores padrões internacionais 
de controle sanitário. 

Em Mato Grosso, a suinocultura está compen-
sando, ao menos parcialmente, os prejuízos da pecu-
ária bovina, cujas exportações ainda não vislumbram 
recuperação, apesar do interesse demonstrado por 
representantes dos Estados Unidos, que recentemen-
te estiveram em meu Estado. Lá, comprovaram que, 
também no caso da carne bovina, somos competidores 
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em situação privilegiada, graças aos nossos recursos 
naturais e a tecnologias, como o monitoramento re-
moto das reses. 

No caso do gado bovino, a União Europeia já 
é cliente de Mato Grosso, onde 207 propriedades já 
contam com o aval do nosso Ministério da Agricultura, 
em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária. 
Outras 490 propriedades aguardam a aprovação de 
suas instalações.

Senhoras e senhores, o Brasil está tomando dos 
Estados Unidos o posto de maior potência agropecu-
ária do planeta. É importante lembrar que a exporta-
ção agropecuária não significa, como no passado, a 
exportação de produtos com baixo valor agregado. Ao 
contrário, graças à EMBRAPA e a outras instituições 
de pesquisa, o campo brasileiro hoje é palco de várias 
experiências científicas de ponta, na área da biotec-
nologia, da química e do mapeamento genético. Isso 
sem falar nos tratores e no rastreamento por satélites, 
cuja tecnologia é estrangeira. 

O Centro-Oeste é a região brasileira onde mais 
pessoas, percentualmente, moram em áreas urbanas. 
A produtividade dos campos é feita graças à mecani-
zação e às tecnologias. Ao exportarmos carne suína, 
exportamos produtos com tecnologia embutida, portan-
to. Ademais, não nos preocupa a utilização de um bem 
cada vez mais raro na Europa e no resto do mundo: a 
água. Para se produzir uma tonelada de soja, de gado 
bovino ou de carne de porco, muitas outras toneladas 
de água são necessárias. Ora, temos rios caudalosos 
e aquíferos subterrâneos que não estão ameaçados 
pela agropecuária. Assim, nossa área rural aproveita 
essa vantagem competitiva para firmar-se como maior 
exportadora nacional. A chegada dos europeus con-
solidará esse posto.

O notável crescimento econômico das últimas 
décadas, puxado pela agroindústria, tende a acentu-
ar-se a partir das obras já iniciadas de interligação do 
Atlântico com o Pacífico. A suinocultura e outras in-
dústrias mato-grossenses ganharão ainda mais com-
petitividade, mercado e qualidade. Esse caminho não 
tem volta, felizmente, e impulsiona o crescimento do 
setor de serviços do Estado. 

Assim como o café financiou o crescimento de 
São Paulo, no século passado, a suinocultura e o agro-
negócio estão fazendo o mesmo por Mato Grosso, no 
século XXI.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, as comunidades de 90 municípios, Capitais, 
regiões metropolitanas e cidades com população aci-
ma de 50 mil habitantes, de 19 Estados da Federação, 

serão beneficiadas com investimentos de 4,5 bilhões 
de reais em saneamento. 

Desse total, 3 bilhões de reais são destinados à 
implantação de sistemas de esgotamento sanitário e 1,5 
bilhão de reais para abastecimento de água. O anún-
cio foi feito pelo Ministério das Cidades nesta quarta-
feira, dia 2, em Brasília, quando foi divulgada a lista 
dos 108 projetos selecionados para receber recursos 
do Programa Saneamento para Todos –  abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário – , da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental.

A Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, compa-
rou os investimentos do PAC ao Bolsa-Família, desta-
cando que ambos são importantes fatores de inclusão 
social. O Programa de Aceleração do Crescimento é 
um fator de inclusão social porque investir em infraes-
trutura é investir em distribuição de renda e também 
em qualidade de vida generalizada para todos os bra-
sileiros, independentemente da classe social. 

Segundo o Ministro das Cidades, Marcio Fortes, 
o processo de seleção pública dos projetos, iniciado 
em abril deste ano pela Secretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental, priorizou ações em estágio avançado 
de planejamento, para que as obras sejam iniciadas o 
mais rápido possível. “São direcionados mais recursos 
para sistemas de esgotamento sanitário, para ampliar 
a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, inferior 
à rede de água”, explicou o Ministro. 

A seleção também priorizou intervenções estru-
turantes, que gerem benefícios para o maior número 
de pessoas possível.

Foram escolhidas 48 propostas de abastecimento 
de água, que receberão investimento de 1,5 bilhão de 
reais. A seleção também inclui outras 61 propostas de 
esgotamento sanitário, totalizando 3 bilhões de reais. 
Os recursos de financiamento somam 3,7 bilhões de 
reais, oriundos do FGTS e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador –  FAT, sendo que 800 milhões de reais 
referem-se a contrapartidas de Estados, Municípios e 
companhias de saneamento. 

Até agora, o montante selecionado no setor de 
saneamento era de 29,16 bilhões de reais, alcançan-
do, com essa nova seleção, 33,66 bilhões de reais. O 
total contratado é de 23,8 bilhões de reais, dos quais 
75% estão em obra. 

Em junho passado, o Presidente Lula e o Ministro 
Marcio Fortes anunciaram investimento de 4,7 bilhões 
de reais do PAC Saneamento para obras de drenagem 
em cidades constantemente atingidas por enchentes 
e inundações, o que beneficia 109 municípios, em 18 
Estados brasileiros.

Temos um déficit muito expressivo. Hoje, 50% do 
esgoto é coletado e apenas 32% do que é gerado é 
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tratado. Ou seja, quase 70% do esgoto no Brasil é jo-
gado na natureza sem tratamento. Entre o investimento 
e o resultado o processo é muito lento. 

Estamos executando durante este ano a Pes-
quisa Nacional de Saneamento Básico –  PNSB. Com 
isso, teremos uma fotografia do saneamento nas vá-
rias modalidades, para que daqui a 5 anos, quando 
as obras do PAC começarem a surtir efeito, tenhamos 
os resultados.

A previsão agora é de 15 milhões a 20 milhões 
famílias atendidas com esses recursos do PAC. 

No Pará, o PAC Saneamento vai transformar a 
vida de milhões de pessoas que aguardam a chegada 
desse benefício, já que outros Governos nunca deram 
a atenção devida a esse investimento.

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a capital capixaba, a antiga Vila Nova 
do Espírito Santo, hoje a nossa querida cidade de Vi-
tória, completou ontem, dia 8 de setembro, 458 anos. 
Tal data enseja festa, celebração. Também é o dia que 
merece uma providencial e recorrente reflexão políti-
ca, explicitada a partir de recente pesquisa do Instituto 
Futura, levantamento que expõe tanto avaliações po-
sitivas quanto negativas, contentamentos cotejados a 
insatisfações, principalmente em relação à qualidade 
de vida e segurança.

Pela pesquisa, Vitória foi considerada uma cidade 
bonita (88%), boa para se morar (76%), mas também 
violenta (78%) e poluída (71%). Como pontos positivos, 
mereceram destaque as praias, belezas naturais, sho-
pping centers, jardins, parques e praças. Foram apon-
tados como aspectos negativos a violência, com uma 
insatisfação que saltou de 32%, em 2006, para 58%, em 
2009, e as calçadas irregulares, com reclamações que 
passaram de 9,5% para 27%. Desemprego e poluição 
foram fatores que obtiveram avaliação ruim, embora a 
insatisfação tenha decrescido nesse período. 

De forma geral e em termos relativos, a avaliação 
da cidade resulta como positiva, registrando um índice 
que varia de ótimo a bom em torno de 50%. É interes-
sante assinalar, porém, que o perfil médio desses en-
trevistados é de moradores de Vitória que pertencem 
às classes A e B e com idade entre 40 e 49 anos, o que 
promove um recorte diferenciado quanto às expectati-
vas sociais e perspectivas associadas ao futuro. 

Na qualidade de capixaba e Parlamentar munici-
palista, assumidamente comprometida com a formula-
ção de políticas públicas orientadas ao crescimento e 
progresso social das cidades e à gestão e ao financia-
mento dos recursos que sustentam essas economias, 

assinalo aqui –  ao lado da minha saudação à cidade 
de Vitória –  minha preocupação com a crise econômica 
e suas graves consequências que repercutem ainda 
em insegurança, desemprego e violência.

Nossa encantadora capital, essa ilha adornada 
por praias que já pertencem ao imaginário turístico na-
cional, merece um olhar e uma atenção assentados em 
políticas reais e efetivas que valorizem os potenciais 
e as riquezas da região. E nosso esforço na bancada 
federal é justamente agregar, a cada ano, recursos 
crescentes, trabalhando para conferir mais qualidade 
de vida, dignidade e bem-estar a esse cenário aben-
çoado pela natureza e que merece ser econômica e 
socialmente valorizado. 

Quero cumprimentar cada munícipe e estender 
esse abraço aos nossos homens, mulheres e crianças 
que contribuem para fazer de nossa querida Vitória a 
melhor cidade para se morar e viver, nosso renovado 
e inconteste motivo de orgulho.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, chegou ao nosso conhe-
cimento que a Superintendência de Varejo e Governo 
do Banco do Brasil no Estado de São Paulo estava 
condicionando a concessão de financiamento agrícola 
apenas ao citricultor que tenha garantido contrato com 
a indústria de processamento de suco para 2010. 

Cabe aqui destacar que atualmente inúmeros pro-
dutores que, por décadas, vinham renovando os seus 
contratos, não conseguiram renová-los nesta safra, e 
muitos outros que tinham contratos foram obrigados 
a renegociá-los a preços mais baixos. 

Diante da notícia da restrição feita pela Superin-
tendência do BB, entramos em contato com o geren-
te da agência do Banco do Brasil em Itápolis, o qual 
reafirmou que a Superintendência Regional do Ban-
co do Brasil em São Paulo orientou as agências a só 
financiarem os citricultores com contrato. Portanto a 
informação estava confirmada. 

Já protestamos junto à Presidência do banco e 
queremos aqui denunciar essa discriminação odiosa, 
porque entendemos que a decisão de somente dispo-
nibilizar recursos de custeio agrícola ao citricultor que 
tiver contrato com a indústria processadora de suco em 
2010 prejudica gravemente o produtor rural, privilegia 
a indústria e proporciona desequilíbrio de forças, o que 
é altamente prejudicial para a cadeia produtiva. 

Essa é mais uma pressão sobre os citricultores, 
que atravessam uma de suas piores crises, por culpa 
da cartelização do setor e do crescente processo de 
concentração econômica e verticalização das empre-
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sas que controlam o processamento e, principalmente, 
a comercialização e o sistema logístico, em curso há 
mais de 20 anos. 

Nesse processo, os maiores prejudicados acabam 
sendo os pequenos e médios produtores, bem como 
os trabalhadores agrícolas. 

Um exemplo da crise no setor é o levantamento 
do Ministério do Trabalho, realizado em abril passado, 
revelando que Bebedouro é a cidade com mais de 10 
mil habitantes que mais demitiu em 2009 no Estado 
de São Paulo. Ao todo, 6,3 mil pessoas perderam o 
emprego. O Município perdeu postos de trabalho em 
todos os setores ligados à citricultura. 

Bebedouro registrou nos 3 primeiros meses deste 
ano o dobro de demissões em relação ao ano passado. 
A crise da laranja foi um dos principais fatores. Com o 
fechamento da Citrosuco em fevereiro, foram perdidos 
208 empregos diretos. Além disso, na área agrícola, a 
laranja absorve 8,5% do total da demanda da mão de 
obra rural e gerou, em 2007, US$1,6 bilhão com expor-
tações de sucos, subprodutos e da própria fruta. 

Com a crise que o setor atravessa, dificilmente 
poderemos repetir esses números nos próximos anos. 
A hora é, portanto, de encontrar soluções para reverter 
esse quadro. Com esse objetivo, participamos, no mês 
passado, junto com representantes da ASSOCITRUS 
–  Associação Brasileira de Citricultores, de reunião 
no Ministério da Agricultura. 

No encontro, foram discutidos pontos básicos de 
apoio à classe produtiva citrícola, como a inclusão do 
setor na Linha Especial de Crédito (LEC). Pelo pro-
grama, para a safra 2009-2010 serão destinados R$7 
bilhões ao cooperativismo, entre vários programas de 
apoio ao médio agricultor. 

Durante a reunião, também foi solicitada a in-
clusão da laranja na política nacional de preços mí-
nimos; apoio e financiamento para criar cooperativas 
de pequenos e médios produtores de suco de laranja; 
rolagem da dívida dos financiamentos dos produtores 
de laranja; e apoio e financiamento para a diversifica-
ção dos produtores, que já foram 30 mil e hoje são 
apenas 7 mil. 

Enfim, os produtores de laranja necessitam, neste 
momento de dificuldades, da adoção de políticas em 
favor da citricultura, e não de exigências descabidas 
e fora da realidade do setor.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero reportar-me à mentira dispa-
rada pelo Governador Alcides Rodrigues em uma co-
letiva de imprensa. Ele disse que no seu governo não 
existe perseguição a adversário. 

Apenas em relação a mim –  Deputado Federal 
Carlos Alberto Leréia – , todas as pessoas que esti-
veram comigo na eleição, e que por sinal apoiaram 
a eleição dele, foram perseguidas e exoneradas dos 
seus cargos. Essas ações só foram realizadas na ten-
tativa de me inibir e de me fazer calar diante de todas 
as irregularidades que acontecem na péssima gestão 
de Alcides em Goiás. 

Houve várias interpelações judiciais de natureza 
criminal no Superior Tribunal Federal. Elas foram proto-
coladas pelo Governador de Goiás, Alcides Rodrigues, 
e seu Secretário Jorcelino Braga contra minha pessoa, 
quando tornei públicos os desmandos do Governo. 

Ressalto que sempre apresentei provas docu-
mentais. Cito, por exemplo, as denúncias sobre o re-
passe de verbas para o Município de Santa Helena, 
por meio do Convênio nº 036/06. Também denunciei o 
uso da aeronave do Estado pelo Deputado José Nelto 
para fins particulares. 

Essas denúncias que apresentei têm levado tanto 
o Governador quanto o Secretário a tomarem atitudes 
extremas de ira e repreensão. 

Pais e mães de família que deixaram seus lares 
para trabalhar na campanha e pedir votos para o Go-
vernador Alcides, debaixo de sol e chuva, ganharam a 
seguinte recompensa: demissão, sem ao menos uma 
comunicação prévia. Essas atitudes se estenderam até 
a pessoas que foram, e são, favoráveis à minha opinião. 
É uma ditadura imposta pelo Governador em Goiás. 

A atitude do Governo de Goiás foi apenas mais 
uma forma de amedrontar as minhas ações na Câ-
mara Federal. 

Sr. Governador, não me intimidarei, tampouco as 
pessoas de bem que lutam pelo bom desenvolvimento 
do Estado. Minha trajetória política sempre foi pautada 
no companheirismo e na fidelidade com o povo goia-
no. Por isso não me calarei diante de qualquer ação 
negativa. Disparar essas mentiras para a população 
é tratar essas pessoas como inocentes em relação às 
suas tramoias. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje ocupo a tribuna para registrar o 
transcurso do Dia da Amazônia, comemorado no dia 
5 de setembro.

Esse dia especial foi criado para conscientizar 
a população quanto à importância da preservação 
da floresta amazônica, assim como para estimular as 
pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvi-
mento sustentável e equitativo. A data foi escolhida em 
homenagem à criação da Província do Amazonas, em 
1850, por Dom Pedro II.
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Senhores, a Amazônia é a maior floresta tropical 
do planeta. Ela ocupa dois quintos da América do Sul 
e metade do território brasileiro, abrangendo os Es-
tados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e 
Roraima e parte dos Estados do Maranhão, Tocantins 
e Mato Grosso.

É o espaço com maior riqueza natural do mundo 
e campo avantajado para estudos científicos, por abri-
gar em torno de 20% de todas as espécies animais e 
vegetais conhecidas no planeta (a cada 1 hectare da 
floresta, há 300 espécies diferentes de árvores). 

Mas não é só o tamanho da floresta e a sua di-
versidade de espécies que impressionam. Ela também 
guarda cerca de 20% das reservas de água doce do 
mundo, sendo a maior bacia hidrográfica do planeta, 
com extensão de 7 milhões de quilômetros.

No entanto, sabemos que a floresta vem passan-
do por sérios riscos. Desmatamentos, disputas pelo 
domínio de suas terras, caça e pesca sem controle e 
contrabando de animais e de plantas ameaçam a so-
brevivência da floresta e impedem a utilização correta 
de seus recursos para o bem da humanidade. 

Por isso, Sr. Presidente, hoje destaco essa data 
comemorativa com a intenção de mais uma vez chamar 
a atenção de todos os brasileiros para os problemas, 
as necessidades e as urgências de uma região tão es-
poliada e tão ameaçada no seu equilíbrio ecológico.

Essa área imensa, onde a fauna, a flora e as 
águas constituem um inigualável manancial de harmo-
nia e de riqueza, revela a grandeza da vida e nos fala de 
Deus e da sua obra grandiosa em favor do homem. 

Então, como não nos sentirmos interpelados, 
quer como cidadãos, quer como políticos, quer como 
sociedade, a uma tomada de consciência responsá-
vel que se traduza em decisões coerentes com a tu-
tela de um meio ambiente ecologicamente tão rico e 
tão importante não só para o Brasil, mas para toda a 
humanidade?

Nobres colegas, considero que os planos de de-
senvolvimento do Estado brasileiro e as estratégias 
de redução da pobreza e das desigualdades sociais 
já passaram do ponto de ter uma nova orientação: 
serem integrados à sustentabilidade, ao respeito ao 
meio ambiente. Sem a gestão do meio ambiente, o 
desenvolvimento não pode ter um fundamento sólido; 
e sem o desenvolvimento, não há instrumentos para 
se investir no social.

As numerosas dificuldades que se encontram na 
resolução dos problemas da degradação do meio am-
biente em nível mundial, como a mudança climática, a 
escassez da água potável, o desmatamento e a deser-
tificação, demonstram a complexidade de uma aborda-

gem, que deve passar a ser integrada e multifacetada, 
dos problemas relativos ao desenvolvimento. 

Efetivamente, não se trata mais de enfrentar de-
safios isolados que têm ameaçado a segurança das 
gerações presentes e futuras. Tornou-se imperioso o 
enfrentamento dos desafios econômicos e sociais, da 
pobreza, das enfermidades endêmicas e da degrada-
ção ambiental com uma visão de conjunto.

Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que a par-
tir de agora o custo da preservação dos ecossistemas 
naturais deve ser considerado em todas as decisões 
econômicas, uma vez que os recursos da natureza 
são obviamente limitados; e se quisermos que a sal-
vaguarda dos bens naturais alcance bom êxito, esses 
bens deverão adquirir uma prioridade muito maior nos 
planos, investimentos e balanços do Governo.

Na realidade, revela-se mais importante do que 
nunca a obra conjunta de sensibilização por parte de 
todos com o objetivo de demonstrar o vínculo intrínseco 
entre o desenvolvimento, as necessidades humanas e 
a salvaguarda da criação de Deus. 

A preservação da floresta e de sua riqueza em 
recursos humanos –  milhares de famílias que se ocu-
pam com a produção extrativista vegetal e animal –  e 
naturais é um processo de longo prazo que necessi-
ta do compromisso permanente de toda a sociedade 
brasileira.

Senhoras e senhores, nossa tarefa comum con-
siste em garantir que a floresta continue sendo um 
lugar em que tanto a flora quanto a fauna e os seres 
humanos possam viver e florescer. Nossa tarefa co-
mum é dar um significativo passo em frente no esfor-
ço, compartilhado por numerosas pessoas, em prol 
da salvaguarda deste verdadeiro paraíso verde que 
possuímos em nosso território, um oásis de vida que 
esconde riquezas inimagináveis e que Deus criou com 
sabedoria e amor.

Cuidemos desse que é um dos maiores patrimô-
nios de nossa Nação!

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja 
divulgado nos órgãos de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PR-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar aqui 
meu veemente protesto contra a decisão tomada pelo 
Comitê de Política Monetária na sua última reunião, no 
dia 2 de setembro, de manter a taxa básica de juros, a 
SELIC, em 8,75% ao ano, interrompendo a tendência 
de queda observada ao longo de todo o ano. 

A manutenção da SELIC indica que para o Banco 
Central a crise econômica foi superada, mas isso não é 
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verdade. O comércio e a indústria ainda estão sofren-
do muito com os efeitos recessivos da crise. Não há 
qualquer justificativa plausível para não prosseguirem 
os cortes nos juros. As taxas brasileiras permanecem 
muito acima das internacionais, o que contribui para 
a valorização do real diante do dólar e retarda o pro-
cesso de recuperação da economia.

O COPOM parece não ter percebido que ainda 
continuamos a perder preciosos pontos no PIB, em-
pregos e renda na sociedade, por não abaixar os juros 
praticados no Brasil, adequando-os à realidade, num 
patamar possível e, portanto, responsável. É preciso 
seguirmos reivindicando crescimento e geração de 
emprego e de renda, o que só vai acontecer com a 
queda dos juros a taxas aceitáveis.

Não é difícil constatar que a demanda mundial 
permanece frágil e que as exportações em alguns se-
tores estão muito baixas. Por essa razão, é absoluta-
mente indispensável fortalecer nosso mercado interno, 
fomentando a economia e estimulando o consumo. 

Com a manutenção da taxa básica de juros faz-
se necessária a adoção de medidas complementares 
para aumentar a competitividade das empresas bra-
sileiras. Nesse sentido, eu defendo 2 tipos de ações: 
em primeiro lugar, o aumento do investimento público, 
especialmente na área de infraestrutura, o que requer 
controle dos gastos correntes; em segundo, a superação 
de entraves institucionais para ampliar os horizontes 
de queda dos juros brasileiros, tais como a redução 
do spread bancário, ou seja, a diferença entre o valor 
de captação do dinheiro pelos bancos e o valor que 
eles utilizam para emprestá-lo. 

Um dos principais componentes do spread é a 
taxa básica de juros, que remunera títulos públicos ad-
quiridos pela instituição financeira, trazendo embutidos 
o fator risco, a margem de lucro e taxas de administra-
ção desse tipo de operação. Entre as providências que 
podem ser tomadas para diminuir esse peso estão a 
redução do compulsório, que aumentaria a oferta de 
crédito e tornaria menor o spread cobrado de peque-
nos tomadores. Outros caminhos são a redução dos 
impostos indiretos sobre a intermediação e a aprova-
ção do cadastro positivo, pelo qual bons pagadores 
pagariam juros menores. 

A manutenção da SELIC em 8,75% cento ao ano 
leva o Brasil à quarta posição no ranking mundial de 
juros reais. Segundo dados da consultoria Uptrend, a 
decisão do Banco Central de manter os juros nesse 
patamar fez com que o País subisse uma colocação 
na lista, em que ocupava antes o 5º lugar –  a mais 
baixa posição do Brasil no estudo até hoje.

O ranking, que mostra as taxas de juros nomi-
nais de 40 países subtraídas das projeções de inflação 

nos próximos 12 meses, é liderado pela China, com 
juros reais de 7,2%, seguida pela Tailândia, com juros 
de 5,9%, pela Argentina, com 4,7%, e pelo Brasil, com 
4,5%. Os menores juros reais são da Venezuela (-9% 
por cento), da Índia (-5,5%), de Israel (-2,9%), do Chile 
(-2,4%) e da Inglaterra (-1,3%). 

De acordo com o estudo da Uptrend, para que o 
Brasil se mantivesse na marca inédita alcançada em 
julho, quando a SELIC foi reduzida em 0,5%, a taxa 
básica teria que ter caído pelo menos 0,25% na última 
reunião do COPOM.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o brasi-
leiro não suporta mais pagar juros tão elevados. Todos 
sabemos que a redução dos juros traz imediatamente 
efeitos benéficos à economia, pois permite investimen-
tos que seriam inviáveis quando as taxas estão mais 
elevadas, além de aquecer o consumo. Infelizmente, 
desta vez os técnicos do COPOM perderam uma óti-
ma oportunidade de afrouxar mais um pouco a corda 
que está estrangulando o setor produtivo, gerador de 
emprego e de renda. 

A decisão tomada na última reunião do Comitê 
frustrou a sociedade, os agentes produtivos, o comér-
cio e a indústria nacional. 

Esperamos que nos próximos meses o Banco 
Central retome a política de redução da taxa básica 
de juros, permitindo que nossa economia volte a flo-
rescer.

Obrigado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB-PR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há poucos dias, tivemos uma reu-
nião da bancada do PMDB com o Ministro de Minas 
e Energia, Edson Lobão, para discutir os projetos que 
definem o marco regulatório das reservas de petróleo 
do chamado pré-sal.

E já na ocasião expressamos nossa opinião de 
que a regulamentação deveria prever a capitalização 
imediata do fundo socioambiental que será criado a 
partir da aprovação do novo marco dessas reservas. 

Segundo informação do próprio Ministro, 28% 
dessas reservas já tiveram sua exploração concedida, 
seja à PETROBRAS, seja a empresas privadas. 

Na nossa avaliação, os recursos obtidos com 
essas concessões deveriam ser repassados já, para 
que o fundo pudesse começar a funcionar assim que 
a regulamentação for aprovada pelo Congresso. 

O Governo tem demonstrado pressa na aprovação 
do marco regulatório, tanto que tem insistido na votação 
em regime de urgência dos projetos do pré-sal, o que 
obrigaria a Câmara Federal e o Senado a aprovarem 
esses projetos dentro de cerca de 90 dias. 
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A implantação imediata do fundo pode garantir 
investimentos em áreas essenciais em que há reconhe-
cida escassez de recursos, como educação, ciência e 
tecnologia e saúde pública. Estou entrando com uma 
emenda incluindo especificamente os hospitais filantró-
picos e as santas casas, que atendem através do SUS 
50% da população mais carente do nosso País.

No caso específico da saúde, por exemplo, o pró-
prio Ministro José Gomes Temporão tem alertado para 
o problema do subfinanciamento que vive o setor. 

O IBGE aponta que, no Brasil, do total de gas-
tos em saúde, somente 40% são realizados pelo Po-
der Público, sendo os 60% restantes desembolsados 
pelas famílias. 

O cenário previsto pelo Ministro José Gomes 
Temporão para 2010 é pior. 

Segundo ele, a previsão de correção do Orça-
mento da Saúde para o próximo ano é de no máximo 
3,5%, o que não dá sequer para atender ao crescimento 
vegetativo da população. 

A rede pública atende a 80% da população bra-
sileira e consome 3,5% do PIB brasileiro, enquanto 
os demais países que possuem sistemas de saúde 
universais dedicam pelo menos 6% do PIB à saúde 
pública. 

A aplicação de recursos públicos representa 
R$1,56 por dia por habitante. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior pro-
grama social do mundo. Tanto que os Estados Unidos 
estão agora copiando, com o Presidente Barack Oba-
ma lutando para a aprovação de um novo sistema que 
universalize o atendimento. 

O que falta aos SUS no Brasil é dinheiro para 
melhorar as condições de atendimento à população, 
principalmente para os hospitais públicos e filantrópi-
cos da rede que estão sucateados.

Ao todo, o Governo enviou uma série de 4 pro-
jetos do marco regulatório do pré-sal. 

Um deles muda o sistema de exploração para 
o regime de partilha, em que o óleo extraído é dividi-
do entre o Governo e a empresa privada responsável 
pela exploração. 

Outro trata da criação de uma empresa esta-
tal, a PETRO-SAL, para administrar a exploração no 
pré-sal. 

O terceiro projeto trata da capitalização da PE-
TROBRAS. 

E o outro trata da criação de um fundo social 
para o qual serão destinados os recursos do Governo 
obtidos no pré-sal. 

Os rendimentos do fundo serão destinados para 
a área social, ciência e tecnologia, educação, cultura 
e meio ambiente. 

A PETROBRAS e demais concessionários do 
pré-sal poderiam antecipar a capitalização do fundo, 
para permitir investimentos em áreas em que reco-
nhecidamente há escassez de recursos, como a saú-
de pública. 

A Constituição brasileira é clara quando diz que 
a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado 
prover aos cidadãos o acesso a atendimento digno 
de saúde. 

Já avançamos muito desde a criação do SUS, há 
mais de 2 décadas, mas ainda há muito o que fazer, 
principalmente na questão do financiamento do siste-
ma, para que ele chegue a cumprir realmente o objetivo 
de prover a todos os brasileiros acesso a atendimento 
de qualidade e dignidade em saúde. 

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. DR. TALMIR (PV-SP. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de expressar neste pronunciamento meu apoio 
à PEC dos Vereadores, em nome dos nossos compa-
nheiros Aristeu Penalva, Wladimir Cruz, Luiz Scada e 
Galli, de Presidente Prudente. 

Nós temos certeza de que haverá economia nas 
Câmaras Municipais e a população será melhor aten-
dida com esses novos Vereadores que entrarão.

Sr. Presidente, estou aqui para informar que ama-
nhã teremos na Câmara um audiência pública, fruto 
de requerimento de minha autoria, para discutir a eu-
tanásia. A OAB, a CNBB e o Conselho Nacional dos 
Pastores confirmaram presença, e também a Associa-
ção Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medi-
cina participarão da audiência, que será realizada no 
Plenário 7, e estão todos convidados, Deputados, os 
suplentes e os Vereadores que estão presentes.

Também, Sr. Presidente, quero dar os parabéns 
ao Município de Presidente Prudente, que comemo-
ra 92 anos. Parabéns ao Prefeito Tupã e a todos os 
prudentinos.

Gostaria que este pronunciamento fosse regis-
trado nos Anais da Câmara.

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero trazer ao conhecimento desta 
Casa que o nosso País foi escolhido pela Organiza-
ção Ibero americana de Juventude para acolher, no 
final deste ano, o Encontro Ibero americano de Par-
lamentares. 

A OIJ é uma organização governamental interna-
cional criada para promover o diálogo, a consulta e a 
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cooperação em matéria de juventude entre os países 
latino-americanos. A instituição governamental, funda-
da em 1996, após a VIII Conferência Ibero america-
na de Ministros da Juventude, elaborou a Convenção 
Ibero-Americana dos Direitos dos Jovens com força 
de tratado internacional e em processo de ratificação 
pelos países membros. Em 2008, durante a Conferên-
cia Nacional da Juventude, realizada em Brasília, pela 
Secretaria Nacional de Juventude, o Brasil ratificou sua 
participação na OIJ.

Esse encontro reunirá Parlamentares da Argenti-
na, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equa-
dor, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portu-
gal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela para 
debater as políticas públicas de juventude na América 
Latina e na Europa.

A escolha do Brasil para sediar esse encontro 
surge do reconhecimento do nosso País na construção 
de políticas para a juventude, como o Estatuto da Ju-
ventude, em debate nesta Casa. Esse é um excelente 
momento para que o Parlamento brasileiro aprove o in-
gresso do Brasil neste importante foro internacional.

O Brasil avançou muito neste campo durante 
o Governo do Presidente Lula, realizamos a Confe-
rência Nacional de Juventude, construímos o espaço 
institucional da Secretaria Nacional de Juventude e do 
Conselho Nacional de Juventude.

Esses avanços foram possíveis graças à compre-
ensão política de que os temas que atingem cerca de 
44 milhões de brasileiros devem ser tratados de manei-
ra correta e aprofundada, assim como a compreensão 
de que as políticas públicas de juventude devem ser 
transversais e debatidas com a sociedade.

A escolha de nosso País para receber este encon-
tro é um reconhecimento também à nossa juventude 
que com muita luta conquistou esses avanços.

Muito obrigada.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição 
336, de 2009, originária do Senado Federal, intitulada 
de PEC dos Vereadores, determina a criação de mais 
de 7 mil vagas de Vereadores no País (mínimo de 9 
Vereadores para cidades com até 15 mil habitantes e 
máximo de 55 Vereadores para Municípios com mais 
de 8 milhões de habitantes) e revê os limites para as 
despesas das Câmaras Municipais. 

A PEC dos Vereadores e sua apensa, a PEC 379, 
estão na pauta desta quarta-feira, dia 9 de setembro, 
para votação, na forma do substitutivo apresentado a 
esta pelo Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP), que recomendou a aprovação dos textos sem alte-

rações, considerando “necessário manter intacto o texto 
de ambas as propostas, mesmo porque se os alterarmos 
serão devolvidos ao Senado Federal”, de acordo com o 
seu posicionamento.

Se aprovada em definitivo, a PEC 336 alterará o 
número de Parlamentares no Legislativo Municipal, que 
passará dos atuais 51.748 para até 59.791, conforme 
apresentação do texto aprovado na forma do substitutivo 
do Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). 

Esclarecemos por oportuno que a PEC 379/09, 
que se encontra apensada à PEC dos Vereadores, tem 
como objetivo a redução dos gastos com as Câmaras 
Municipais, cujo percentual máximo das receitas tribu-
tárias e das transferências municipais para financia-
mento do Poder Legislativo cai de 5% para 4,5% nas 
cidades com mais de 500 mil habitantes.

O texto que vai à votação inclui o aumento do nú-
mero de Vereadores, que fazia parte da PEC 333/04, 
apreciada no Plenário da Câmara dos Deputados 
no ano passado. Portanto, a PEC 336/09 trata-se na 
verdade do resultado do desmembramento da PEC 
333/04. 

Com relação aos possíveis gastos com a apro-
vação da PEC dos Vereadores, teremos as seguintes 
despesas para as Câmaras Municipais:

– 7% da receita para Municípios com 
população de até 100 mil habitantes;

– 6% da receita para Municípios com po-
pulação de 100.001 até 300 mil habitantes;

– 5% da receita para Municípios com po-
pulação de 300.001 até 500 mil habitantes;

– 4% da receita para Municípios com 
população de 500.001 até 2 milhões de ha-
bitantes;

– 3% da receita para Municípios com 
população de 2.000.001 até 8 milhões de ha-
bitantes;

– 2% da receita para Municípios com po-
pulação acima de 8 milhões de habitantes.

Deste modo, com a aprovação da PEC dos Ve-
readores haverá uma economia que pode chegar a 
R$1,8 bilhão. Nos Municípios menores, a redução pode 
chegar a 12,5% das despesas. Nos maiores, essa re-
dução pode ser de até 60%. 

Por isso, esperamos que a Proposta de Emenda 
à Constituição 336, de 2009, seja pautada e não haja 
entrave para que a sua matéria possa ser votada e 
aprovada nesta Casa. Atendendo ao anseio de todos 
os Vereadores que há bastante tempo aguardam uma 
solução para essa questão em todo o Brasil.

Obrigado.
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O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/
PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, logo após o anúncio do 
marco regulatório para a exploração das reservas de 
petróleo do pré-sal, fiz pronunciamento desta tribuna 
analisando os grandes benefícios que advirão para o 
País e o povo brasileiro, com o resultado das imensas 
riquezas a serem obtidas sob a responsabilidade da 
PETROBRAS.

Hoje, Sr. Presidente, dedico-me a examinar, de 
maneira muito especial, um dos pontos de maior im-
portância em todo o processo exploratório, qual seja a 
forma como serão distribuídos os royalties do petróleo 
entre os Estados e Municípios.

Isso porque, não obstante reconhecer que o 
pagamento de royalties deve observar o princípio 
do atendimento às unidades federativas produtoras, 
as quais realizam investimentos e sofrem danos, so-
bretudo de caráter ambiental, em razão da atividade 
exploratória, entendo que o País como um todo deve 
compartilhar dos resultados, pois as reservas perten-
cem à Nação e não somente a algumas regiões e a 
parte da população. 

Em outras palavras, não haveria sentido de se 
estabelecer considerável fatia de royalties relativos 
às reservas do pré-sal para alguns poucos Estados e 
Municípios mais próximos aos campos marítimos de 
produção, em detrimento das demais unidades e regi-
ões, o que provocaria mais concentração de recursos e 
impossibilitaria a eliminação das profundas desigualda-
des econômicas e sociais vigentes em nosso País.

O grande trunfo brasileiro, Sr. Presidente, com 
a descoberta de tão extensas reservas do fundo do 
mar, é exatamente constituir um fundo de caráter na-
cional com o produto da exploração desse petróleo, 
que permita realizar maciços investimentos em edu-
cação e em ciência e tecnologia e ainda financiar mais 
políticas públicas de cunho social, como o combate à 
fome e à miséria, visando, portanto, beneficiar todos 
os brasileiros, não apenas determinadas parcelas da 
população.

O Brasil tem concedido inúmeros exemplos de 
competência e eficiência, principalmente pela atuação 
de nossas empresas de ponta, conforme é o caso da 
PETROBRAS, mas também pela extraordinária capaci-
dade da administração pública brasileira em enfrentar 
e vencer a crise econômico-financeira internacional. 

Agora mesmo, organismos internacionais avaliam 
que o Brasil supera a grande maioria dos países quanto 
à atual e efetiva capacidade de superar adversidades 
rumo ao desenvolvimento.

Não podemos desperdiçar tamanha oportunidade 
por conta de disputas regionais ou locais ou até mesmo 

de embates eleitorais, conforme expressam algumas 
posições ora colocadas quando se discute a distribui-
ção dos royalties das reservas do pré-sal. A educação 
nacional, por exemplo, precisa ser colocada como algo 
realmente prioritário, aliás, uma premissa fundamental 
ao nosso desenvolvimento, o que irá concretizar-se 
mediante a constituição de um fundo específico, capaz 
de prover o setor com recursos necessários.

As discussões a respeito do marco regulatório 
do pré-sal e das implicações de natureza econômica, 
social e institucional devem ser travadas evidentemen-
te levando-se em conta também os aspectos políticos, 
mas acima de tudo os interesses pela preservação do 
equilíbrio federativo, para que não aprofundemos nos-
sas marcantes disparidades regionais.

Daí, Sr. Presidente, que a distribuição dos royal-
ties, regulamentação bastante sensível de toda a nova 
legislação que iremos aqui produzir, precisa ser defini-
da com extremo cuidado, tendo-se o absoluto propó-
sito da partilha justa a todos os Estados e Municípios, 
sem privilégios e sem discriminações, em proveito da 
Nação e de todo o povo brasileiro. 

Os Estados do Nordeste, historicamente em des-
vantagem no recebimento de recursos da União para 
compor a desejada infraestrutura, não obstante as 
mudanças verificadas a partir do Governo do Presi-
dente Lula, necessitam, sim, participar efetivamente 
dos benefícios a serem alcançados com a exploração 
do petróleo da camada do pré-sal. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a economia do Estado de Goiás deu 
mais um passo importante, dia 27 de agosto: a ETH 
Bioenergia inaugurou a unidade Rio Claro, em Caçu, 
no extremo sudoeste do Estado de Goiás. Na oportu-
nidade, como representante da Câmara Federal, estive 
participando deste importante acontecimento para a 
sociedade goiana, juntamente com o Prefeito André 
Luiz Guimarães Vieira, o Vice-Prefeito Sebastião Nu-
nes de Sousa, Vereadores, empresários e represen-
tantes de entidades de classe. O Presidente da ETH 
Bioenergia, José Carlos Grubisich oficializou o início 
das operações da unidade.

A ETH Bionergia, empresa controlada pela Ode-
brecht S.A., em associação com a japonesa Sojitz 
Corporation, atua de forma integrada na produção, 
comercialização e logística de etanol, energia elétrica 
e açúcar de forma inovadora.

A Unidade Rio Claro entra em operação com 
1.500 integrantes e capacidade instalada de moagem 
de 3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por sa-
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fra. Para tanto, o investimento foi de 500 milhões de 
reais. Até 2012, mais 400 milhões de reais levarão a 
usina à sua capacidade instalada máxima, 6 milhões 
de toneladas de cana por safra. A meta da Unidade 
Rio Claro é produzir 190 milhões de litros de etanol 
na safra 2010/2011. 

Em 2007, a ETH adquiriu a Unidade Alcídia, em 
Teodoro Sampaio, São Paulo. Em 2008, a Unidade 
Eldorado, localizada em Rio Brilhante, Mato Grosso 
do Sul, também foi incorporada. Na safra 2008/2009, 
a empresa produziu 200 milhões de litros de etanol e 
130 milhões de toneladas de açúcar.

Em 2009, a ETH inaugura 3 novas unidades, 
nos Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do 
Sul, que se unem às 2 outras já em operação. A meta 
das 5 unidades é produzir 470 milhões de litros de 
etanol e 160 milhões de toneladas de açúcar na safra 
2009/2010.

Unindo competitividade e sustentabilidade, a ETH 
produz etanol, energia elétrica e açúcar. Do plantio da 
cana-de-açúcar até a comercialização de seus produ-
tos, a ETH preza pelas melhores práticas de produção, 
desenvolvimento econômico e social das comunidades 
onde atua e pelo respeito ao meio ambiente.

Abastecer com etanol é mais vantajoso em 19 Es-
tados brasileiros, afirma relatório da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De acordo 
com o estudo, que compila dados referentes à última 
semana de junho, a gasolina é mais competitiva em 
apenas 6 Estados. Em 2 Estados, é indiferente o uso 
de etanol ou de gasolina. O relatório da ANP revela que 
os Estados onde o etanol leva maior vantagem são: 
Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Goiás, Pernambuco, 
Tocantins e Mato Grosso do Sul. 

A ETH atua de forma integrada em toda a ca-
deia produtiva –  cultivo da cana-de-açúcar, produ-
ção, comercialização e logística de seus produtos. O 
modelo de negócios, baseado em núcleos concentra-
dos, polos, foi escolhido por garantir sinergia entre as 
unidades, aumento na escala de produção e maior 
competitividade.

A ETH investe em inovações tecnológicas, pesqui-
sa e implantação das melhores práticas sustentáveis, 
desde o cultivo até a colheita mecanizada de cana, pro-
dução de etanol e açúcar e cogeração de energia. 

É parceira de empresas nacionais e internacio-
nais de biotecnologia que desenvolvem estudos para 
a produção de etanol feito a partir da fermentação do 
bagaço da cana, celulose, conhecido como etanol de 
segunda geração; e também do seu processo de ga-
seificação, a terceira geração. 

A ETH participa também do desenvolvimento de 
pesquisas de melhorias genéticas da cana-de-açúcar, 

buscando espécies melhor adaptadas aos mais varia-
dos tipos de clima e solo.

Portanto, na safra 2008/2009, a ETH produziu 
200 milhões de litros de etanol. Na safra 2009/2010, 
as 5 unidades têm como meta produzir 470 milhões 
de litros do biocombustível.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
O Brasil, como vários outros países, vive um mo-

mento inédito e de alerta. Pela primeira vez, acompa-
nhamos o desenvolvimento de uma nova doença em 
tempo real, com todas as novas tecnologias de vigilân-
cia, controle e informação a nosso favor. O surgimento 
do novo vírus exige das autoridades sanitárias e dos 
profissionais da saúde atenção redobrada à evolução 
da doença. 

A gripe suína, também conhecida como gripe 
porcina ou gripe A (H1N1) é uma doença causada 
pelo vírus H1N1 –  combinação das cepas dos vírus 
suíno, aviário e humano. A gripe suína já infectou mais 
de 280 mil pessoas em vários países e causou a morte 
de cerca de 3 mil pessoas em todo o mundo, segundo 
dados oficiais. A Organização Mundial da Saúde de-
clarou que a gripe suína é uma emergência na saúde 
pública internacional, e em 11 de junho de 2009 ele-
vou nível de alerta ao máximo –  nível 6 –  decretando 
uma pandemia.

Duas mortes causadas pela Influenza A já regis-
tradas em Goiás e outros casos confirmados consti-
tuem motivo suficiente para uma advertência rigorosa, 
no sentido de que as autoridades da área de saúde 
saibam tomar decisões e as pessoas se defendam 
adotando as medidas de prevenção necessárias.

O esforço realizado até agora no País, com forte 
monitoramento em portos, aeroportos e fronteiras, e a 
rápida detecção de casos pela vigilância epidemiológica 
em todos os Estados permitiram que o primeiro sinal 
de circulação sustentada do vírus no País ocorresse 
somente 80 dias após o primeiro alerta da OMS. 

É preciso reconhecer o trabalho patriótico desen-
volvido pelo Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
que, com muita competência, agilidade e dedicação, 
promove todas as ações necessárias para que a do-
ença seja combatida de forma eficaz em nosso País. 
Todo o quadro técnico do Ministério da Saúde tem 
atuando de forma correta e responsável.

É compreensível que um vírus desconhecido, de 
comportamento imprevisível, cause apreensão. Mas o que 
já se conhece do novo vírus H1N1 nos leva a evidências 
de que ele vem se manifestando de forma muito seme-
lhante ao vírus da gripe comum e tem, até o momento, 
uma taxa de letalidade também praticamente igual. 

Sabe-se que pode haver mudanças e é preciso 
estar pronto para isso. Por isso, cada cidadão deve 
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procurar apenas o posto de saúde ou o médico de con-
fiança aos primeiros sintomas típicos de gripe, como 
tosse, coriza, febre alta, dor de cabeça e no corpo. Se 
o médico constatar a gravidade do quadro, o paciente 
será encaminhado a uma das unidades de referência 
para receber o tratamento adequado. Os hospitais 
devem estar disponíveis para tratar de forma ágil os 
que mais inspiram cuidados. É preciso ter tranquilida-
de também com os medicamentos. A automedicação, 
além de prejudicial à saúde, pode aumentar a resis-
tência do vírus, conforme já alertou a OMS. 

As autoridades médicas contam ainda com uma 
contribuição valiosa da população: a prevenção. Lavar 
bem as mãos com frequência, não compartilhar copos, 
talheres e alimentos e usar lenços descartáveis ao 
tossir ou espirrar são gestos simples que, incorpora-
dos ao dia a dia, ajudam a reduzir gripes e inúmeras 
outras infecções.

O número de mortes causadas pela Influenza A 
(H1N1) no Brasil não indica que a nova gripe é mais fa-
tal aqui que em outro país. Essa é a avaliação de David 
Mercer, Diretor-Regional do Departamento de Doenças 
Infecciosas da Organização Mundial da Saúde na Eu-
ropa. Para o dirigente, um dos fatores que explicam o 
número de óbitos registrados no País é a transparência 
do Governo Federal em divulgar os casos. 

Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupamos a tribuna para tratar do tema do mo-
mento: o petróleo da camada geológica do pré-sal. 

A exploração das imensas jazidas descobertas 
em águas brasileiras coloca o País em posição extre-
mamente vantajosa no mercado internacional do pe-
tróleo, o que significa primazia nesse setor estratégico 
da economia mundial. 

A perspectiva é a de que, além de garantir a au-
tossuficiência e, assim, provocar a queda de preços, 
o volume de petróleo enseje a exportação em grande 
escala, com geração de divisas ainda incalculáveis, 
mas, sem dúvida, capazes de alçar o Brasil a novos 
patamares de desenvolvimento.

Nada justifica, porém, Sr. Presidente, a pressa ab-
surda do Governo Lula, que exige urgência constitucio-
nal para a votação dos projetos de lei que estabelecem 
o marco regulatório da exploração do pré-sal. 

Elaborados a portas fechadas, no âmbito exclusi-
vo do Executivo, tais projetos, até mais do que outros, 
deverão submeter-se a ampla discussão nas Casas 
do Congresso Nacional, justamente pela importância 
e magnitude do assunto. Somente ouvindo especialis-
tas de várias áreas, avaliando sob nova perspectiva a 
experiência de países exportadores e, sobretudo, so-

pesando os aspectos técnicos, econômicos e políticos 
envolvidos, os representantes do povo brasileiro pode-
rão estabelecer as melhores condições de exploração 
e aproveitamento da riqueza do pré-sal. 

Afinal, Sras. e Srs. Deputados, são várias as 
questões que se apresentam, todas com graves 
repercussões. A primeira delas diz respeito às di-
ficuldades impostas pela própria localização desse 
petróleo –  a camada do pré-sal, cuja perfuração 
exige tecnologia especial. Tanto o petróleo quanto 
o gás estão armazenados sob altíssima pressão, 
em uma camada da Terra que apresenta temperatu-
ras entre 80º e 100º. O processo de perfuração dos 
poços e respectivo revestimento é extremamente 
difícil, porque as rochas são porosas, maleáveis e 
submetidas a abalos sísmicos constantes. Trata-se, 
sem dúvida, de complexo desafio tecnológico, um 
desafio jamais enfrentado pelo homem e que exi-
girá, sem dúvida, imenso esforço de capacitação 
das autoridades e dos técnicos brasileiros. 

Isso implica, de imediato, um tempo muito mais 
longo para a efetiva exploração do pré-sal. Serão anos 
e anos, até que alcancemos a etapa de refino, distri-
buição e comercialização dos derivados do petróleo e 
do gás natural. Implica também considerável elevação 
no custo da produção, o que, somado à hipótese bem 
provável de aumento da oferta e consequente queda 
de preços, poderá levar a um cenário mais complexo 
do que se vislumbra até então. 

Por outro lado, Sr. Presidente, há questões políti-
cas de peso, como as que dizem respeito à alteração 
do regime de concessão para exploração e produção 
do petróleo, com aumento considerável da participa-
ção da União. Há de se considerar o fortalecimento 
da PETROBRAS por meio da adoção do regime de 
partilha ou a criação de nova estatal –  a já chamada 
de PETRO-SAL –  e, assim, valorizar a inquestioná-
vel capacidade tecnológica de nossa estatal. Há de se 
considerar igualmente a questão energética no pro-
cesso de aquecimento global e sua repercussão no 
mercado internacional dos combustíveis fósseis. Há 
de se considerar também a distribuição da riqueza en-
tre os Estados brasileiros, conforme a localização das 
reservas. E há de se considerar, sobretudo, a absolu-
ta defesa dos interesses nacionais, necessariamente 
prejudicados por decisões açodadas, de motivação 
eleitoreira, que representam verdadeira ameaça à ex-
pectativa de riqueza e desenvolvimento apresentada 
pelo pré-sal, por enquanto estimada em mais de 100 
bilhões de barris de petróleo.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, encarece-
mos o bom senso e o sentimento de responsabilidade 
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cívica que deve animar cada um de nós. O momento 
é de cautela e disposição ao diálogo. 

Estamos às vésperas de nos tornar uma potência 
petrolífera mundial, de posse de independência ener-
gética e riquezas incalculáveis, capazes, repetimos, de 
nos alçar a um patamar inédito de desenvolvimento.

É por essa razão que não aceitamos o regime 
de urgência constitucional proposto para a votação 
desses projetos e exigimos do Executivo tempo com-
patível com a importância do tema. Não devemos per-
mitir que interesses secundários e imediatistas, como 
os que movem o Governo Federal, prejudiquem os 
reais interesses do povo brasileiro, nossa segurança, 
riqueza e soberania. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Edson Duarte, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PV. S.Exa. dispõe 
de até 3 minutos. 

Após a fala do Líder do PV, vamos dar início ao 
Grande Expediente. O primeiro orador já se encontra 
na tribuna. Depois do Grande Expediente, retomare-
mos as inscrições aqui feitas para as Breves Comu-
nicações.

Tem S.Exa. a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado. 
Ocupo a tribuna neste momento para fazer uma 

saudação e uma comunicação, já que estou assumin-
do a Liderança do Partido Verde nesta Casa, para mi-
nha honra, em um momento histórico e fundamental 
do PV na política brasileira, pois que conseguiu filiar 
a Senadora Marina Silva nos seus quadros. Sabemos 
o que a Senadora Marina representa para o Brasil, 
para os brasileiros, para o sonho daqueles que lutam, 
trabalham e têm vencido graças à sua honestidade e 
à sua dedicação. 

Assumo a Liderança do Partido Verde substituindo 
ninguém menos que Sarney Filho, líder nato, grande 
companheiro, solidário, um conciliador, hoje uma das 
vozes ambientalistas desta Casa. Talvez nunca tenha 
existido alguém à altura de Sarney Filho, do que vem 
fazendo hoje, especialmente na condição de Presiden-
te da Frente Parlamentar Ambientalista. 

Estamos vivendo um momento especial no Bra-
sil e no mundo diante das mudanças climáticas, dos 
acontecimentos climáticos, dos acontecimentos am-
bientais, e agora, em Copenhagen, haverá a grande 
Conferência do Clima, que deve nortear as ações de 
todos os países daqui para a frente. Será grande o 
nosso papel nesta Casa, com nossa bancada de 14 
Deputados Federais, todos atuantes, batalhadores, 
que ajudam no tema ambiental e também participam 

ativamente de todos os temas que interessam as ban-
deiras do Partido Verde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Parla-
mentares que ainda estão chegando ao plenário para 
a Ordem do Dia, fizemos um compromisso na semana 
passada e o ratificamos hoje, agora há pouco –  estou 
saindo de uma reunião do Colégio de Líderes – , de 
votar a PEC dos Vereadores. É um compromisso do 
Partido Verde. A bancada do Partido Verde tem o com-
promisso de votá-la. O nosso pedido é de que a matéria 
seja votada. Aqueles que quiserem votar contra, que 
acham que a PEC não deve ser aprovada, que votem 
contra, mas o projeto precisa ser aprovado.

Muita gente veio de longe, de ônibus. Vieram várias 
vezes e em várias oportunidades, e o que eles querem 
é uma obrigação nossa: pautar e votar o projeto. 

A minha posição, e creio da totalidade, se não 
dos membros do Partido Verde, é de que esse pro-
jeto é uma questão de justiça, de arrumação daquilo 
que se faz necessário para equilibrar a formação e a 
composição das Câmaras Municipais.

Recompor as Câmaras é fortalecer o Legislativo 
Municipal e, dessa forma, combater a corrupção, o desvio 
de dinheiro, o desvio de função. É por isso que muitos 
Prefeitos não querem. E, ao contrário do que estão di-
zendo na imprensa, não vão aumentar a despesa. Não 
é verdade. Esse projeto não prevê isso. Ao contrário, 
com mais pessoas fiscalizando em cada um dos nos-
sos municípios, aí sim teremos significativa diminuição 
de desvio e de despesa, porque muitos estarão lá para 
ajudar na fiscalização, até porque muitos são indepen-
dentes. E o papel hoje do Vereador é importante porque 
está na ponta fiscalizando a aplicação de tudo aquilo 
que estamos decidindo aqui em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Agora 
passaremos ao Grande Expediente. Para concluir, 
Deputado.

O SR. EDSON DUARTE – Muito bem, Sr. Pre-
sidente. A posição do Partido Verde é favorável ao 
projeto. 

Queremos o andamento da pauta. O Partido Ver-
de quer também discutir o pré-sal, que é uma questão 
importante para nós, e em outra oportunidade voltarei 
a falar sobre isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Edson Duarte, 
o Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Manoel Junior, 4º Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Passa-
se ao
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V – GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está virtualmente 
acertado que a deliberação do Senado Federal sobre a 
Reforma Política deverá ocorrer na tarde de hoje, após 
longos entendimentos em torno de algumas alterações 
processadas no texto originário desta Casa, de con-
formidade com a redação da lavra do nosso eminente 
colega Flávio Dino, da bancada maranhense e jurista 
de méritos incontáveis.

Preocupa-nos, sobremaneira, o desempenho obs-
trucionista levado a efeito pelas bancadas de oposição, 
o que poderá ocasionar, se mantido inflexivelmente tal 
intento, uma protelação que transcenda o dia 30 de 
setembro, considerado marco temporal decisivo, tendo 
em vista o princípio da anterioridade previsto na Carta 
Constitucional de 5 de outubro de 1988.

Sabe-se que o Senador Eduardo Azeredo, autor 
de modificações no acesso à Internet, teria sido conven-
cido a não manter algumas restrições que concebera 
como indispensáveis, o que motivaria discussões mais 
amplas, delongando o exame de matéria inovadora, a 
qual possibilitará forma de comunicação permanente 
entre partidos, candidatos e a massa votante.

Disporia, então, a Câmara dos Deputados de 
espaço diminuto para reanalisar as sugestões oriun-
das do Plenário senatorial, o que exigiria, de qualquer 
maneira, alguns dias para a ultimação da tarefa que 
nos competiria por exigência do bicameralismo predo-
minante entre nós.

O meu pronunciamento, na sessão de hoje, ob-
jetiva alertar os meus eminentes pares para a neces-
sidade de darmos celeridade ao encargo, a fim de que 
não haja um malogro no cumprimento do compromisso 
que temos diante dos segmentos conscientizados da 
sociedade civil organizada.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá, na-
turalmente, alguns dias para sancionar os autógrafos 
que lhe forem enviados em tempo hábil, o que não 
impede vetos direcionados a dispositivos que enten-
da incompatíveis com o seu entendimento sobre esse 
polêmico assunto.

Estamos, assim, vivendo fase delicada, que nos 
compelirá a entender o caráter improrrogável de nossa 
deliberação, a fim de que tenhamos o diploma legal 
imperante na competição de outubro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Concedo 
a palavra ao Deputado Vicente Arruda.

O SR. VICENTE ARRUDA (PR-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero saudar os Vereadores que lotam as galerias da 
Câmara e espero que hoje tenha fim a saga que vem 
se arrostando, há mais de 6 anos, com a votação da 
PEC que eles tanto anseiam.

Sr. Presidente, desejo focalizar hoje um tema 
que vem criando grandes controvérsias, conflitos, di-
vergências, debates e discussões de toda natureza na 
Câmara e quiçá no País: o pré-sal.

Curiosamente, as discussões não se orientam 
quanto ao conteúdo, aos objetivos, à necessidade ou 
não dos projetos de lei apresentados pelo Governo Fe-
deral. A contestação limita-se, pelo menos até agora, 
à questão do procedimento de urgência constitucional 
com que foram encaminhados os projetos.

Acho que deveríamos aceitar a urgência cons-
titucional, porque estamos às vésperas de um ano 
eleitoral. Se a regulamentação do pré-sal não for vo-
tada este ano, certamente não será no ano seguinte. 
Urge que resolvamos essa questão, de fundamental 
importância para o futuro do nosso País. 

O Governo passou um ano e meio examinando, 
em comissão interministerial, a que compareceu tam-
bém a PETROBRAS, para chegar à conclusão de que 
devíamos mudar o modelo de exploração do petróleo 
na camada do pré-sal. Alega, e com justa razão, que 
as circunstâncias que levaram, em 1997, à promul-
gação da Lei do Petróleo se modificaram. Naquela 
ocasião, havia uma escassez e não havia um perfeito 
conhecimento geológico das jazidas de petróleo. Era 
uma operação de alto risco. Então, nós tínhamos ne-
cessidade de dar grandes vantagens aos investidores 
para que eles aqui viessem e arriscassem o capital em 
busca de um petróleo incerto.

O SR. MAURO BENEVIDES – V.Exa. me permi-
te, Deputado Vicente Arruda?

O SR. VICENTE ARRUDA – Pois não.
O SR. MAURO BENEVIDES – Quero cumprimen-

tá-lo pela presença na tribuna e, sobretudo, a discus-
são de um tema naturalmente obrigatório nos círculos 
políticos, empresariais, enfim, diante da opinião pública 
brasileira, sobretudo depois da advertência do próprio 
Presidente de que nós, Parlamentares, deveríamos 
ser pressionados pelos nossos eleitores no sentido de 
que conduzíssemos esse entendimento para que, no 
menor espaço de tempo possível, aprovássemos as 4 
propostas que já chegaram a esta Casa. Diria a V.Exa. 
–  isso já é do seu conhecimento –  que há uma mo-
bilização dos governos estaduais. Nessa sexta-feira, 
o Governador Cid Gomes deseja trocar ideias conos-
co a respeito da tramitação dessas matérias e das 
perspectivas das outras unidades federadas que não 
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estão marcadamente favorecidas com a distribuição 
dos royalties do pré-sal. V.Exa. abordando esse tema 
vai levar esta Casa a debruçar-se sobre os 4 projetos 
e buscar no tempo possível uma decisão aguardada 
pelo Governo e pela opinião pública do País. Cumpri-
mentos a V.Exa.

O SR. VICENTE ARRUDA – Agradeço-lhe, no-
bre Deputado Mauro Benevides, o aparte, que sempre 
ilustra nossos discursos, pelo brilho de sua palavra e 
pela segurança com que enfrenta os assuntos que fre-
quentemente discute nesta Casa. Mas ia dizendo que 
o Governo mandou 4 projetos que formam um verda-
deiro sistema. São 4 pilastras que, tirando-se uma, o 
sistema cai e não alcança seus objetivos. 

No primeiro projeto, trata da mudança de para-
digma, do sistema de concessões para o sistema de 
partilha do petróleo encontrado.

Em outro, cria a PETRO-SAL, empresa pública 
de capital integralmente do Governo Federal que ser-
virá como gestora das operações de exploração do 
petróleo no pré-sal e será também responsável pela 
comercialização do petróleo encontrado. 

Muitos discutem a validade do sistema de parti-
lha do óleo adotado pelo Governo, mas esse sistema 
existe no mundo inteiro; 40 países o adotam. E só se 
usa o sistema de partilha quando há grande abun-
dância de petróleo e as jazidas não oferecem risco de 
prospecção, pois já foram avaliadas e certificadas, e 
não seria justo que as empresas privadas auferissem 
riqueza que é da União.

Dir-se-á que com isso houve um retrocesso, dado 
que a interferência do Governo é fundamental. Real-
mente é e precisa ser, porque, se não controlarmos 
o grande volume de petróleo que irá jorrar do pré-sal, 
poderemos ser condenados à maldição do petróleo. 
Vemos que países que têm grandes reservas petro-
líferas, no plano macroeconômico, desorganizam-se 
porque passam a viver do petróleo e para o petróleo, 
esquecendo as outras atividades industriais, agrícolas, 
que devem merecer a preocupação de um país com-
plexo, plural e de grande extensão como o nosso.

Graças a Deus em um dos projetos de lei o Go-
verno apresentou um escoadouro para encaminhar 
todas as receitas provenientes do pré-sal. Chama-se 
o Fundo Soberano do Brasil, em que ele dedicará os 
recursos que advêm do pré-sal para função social e 
combate à pobreza, desenvolvimento da educação, 
da saúde, da tecnologia.

É pena que ele tenha se esquecido de colocar 
um setor fundamental para eliminar a desigualdade 
regional e humana que existe no Brasil. Acho que 
devíamos apresentar uma emenda a este projeto no 
sentido de acrescentar mais um fundo de desenvolvi-

mento social para o Nordeste, o Norte e o Noroeste, 
já que não é possível –  do ponto de vista constitucio-
nal, no meu entender –  estender-se o royalty para as 
demais regiões, não aquelas adjacentes ao território 
de cada Estado.

O art. 20 da Constituição Federal diz que o royalty, 
que é uma criação brasileira, não existe em nenhuma 
legislação estrangeira, dá aos Estados em que é pros-
pectado o petróleo –  pelo uso de seu mar territorial e 
da sua plataforma –  uma compensação financeira.

Ainda que a Constituição Federal diga que o royal-
ty será dado aos Estados na forma da lei, é verdade 
que poderíamos mudar tal lei e incluí-lo para todos os 
Estados brasileiros. Mas é preferível usarmos os recur-
sos do pré-sal por meio do Fundo Soberano, para ali 
encaixar um fundo de desenvolvimento do Nordeste, 
do Centro-Oeste e do Norte, para pesquisa científica, 
para a limpeza dos rios e para a criação de infraes-
trutura sanitária. Virá dinheiro suficiente para atender 
a todos os reclamos. Se não fizermos isso, cairemos 
no erro gravíssimo de deixar, como atualmente, que 
o Governo receba o dinheiro do petróleo e o use na 
sustentação dos seus gastos.

Então, temos de dar a eles uma destinação es-
pecífica. A receita do Tesouro deve permanecer com 
base na tributação das várias atividades econômicas; 
e a receita do petróleo –  que é uma dádiva de Deus, 
como disse o Presidente –  deve ser encaminhada para 
dar maior igualdade, maior expansão e bem-estar ao 
povo brasileiro. 

Nós, da bancada do Nordeste, reunimo-nos hoje 
e acertamos que iríamos apresentar 6 emendas nesse 
sentido. Acredito que a Câmara dos Deputados acolhe-
rá nossa reivindicação, que não prejudica os direitos 
de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, 
mas será uma compensação justa, que virá corrigir as 
desigualdades que atualmente ocorrem no Brasil. 

O SR. FERNANDO FERRO – Permite-me V.Exa. 
um aparte?

O SR. VICENTE ARRUDA – Pois não, Deputado 
Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO – Deputado Vicente 
Arruda, V.Exa. traz um debate que o País precisa fazer 
com urgência: o que vamos fazer com esses imensos 
recursos naturais, com as reservas de petróleo no 
pré-sal. Não temos condições de fugir desse debate 
aqui, que lamentavelmente alguns Deputados estão 
obstruindo, até porque estamos diante das maiores 
descobertas de petróleo dos últimos 30 anos. Isso po-
derá colocar o Brasil entre o terceiro e o sexto lugar 
na relação dos países com maior reserva de petróleo 
no mundo, além de multiplicar nosso Produto Interno 
Bruto –  PIB. Portanto, é chegada a hora de a Casa 
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e a sociedade brasileira discutirem o que vamos fa-
zer com essa riqueza. Conforme observou muito bem 
V.Exa., corremos um risco, pois, se ficarmos depen-
dentes da indústria do petróleo, o País poderá sofrer 
um processo de desindustrialização e alterar o rumo 
do seu desenvolvimento. Por isso temos de fazer esse 
debate. Especificamente sobre os royalties, para con-
cluir minha fala, eles são originariamente dirigidos para 
compensar financeiramente os Estados onde ocorre 
implantação da infraestrutura necessária à extração 
e ao refino do petróleo. Evidentemente, nas áreas de 
exploração há poluição e impacto socioambiental. O 
que acontece neste momento com a questão do pré-
sal? Primeiramente, o petróleo não está em nenhuma 
região ou território estadual; ele está em território da 
União, do Estado brasileiro. Portanto, na minha com-
preensão, a regra do petróleo não se aplica a esse 
caso, por isso temos de fazer um debate sobre como 
distribuir esses recursos de maneira mais justa. É cla-
ro que existem no País diferenças sociais e regionais 
muito graves, que deverão ser reparadas com essa 
oportunidade. Tenho certeza de que será um bom 
debate. Não vamos amesquinhá-lo, olhando apenas o 
Estado A ou B. Temos de pensar no Brasil, em como 
podemos melhorá-lo com esses recursos. Para que as 
imensas riquezas do petróleo no pré-sal sejam bem 
usadas, elas deverão ser distribuídas por meio de um 
fundo nacional que observe nossas prioridades em 
termos de meio ambiente, educação, saúde, sanea-
mento, tecnologia, aparelhamento das nossas Forças 
Armadas. Parabéns pelo pronunciamento. Faremos 
um bom debate, principalmente nós, do Nordeste, pois 
temos muito interesse e a obrigação de fazer com que 
esses recursos tragam novo momento para nossa re-
gião, que assim poderá se inserir no crescimento do 
Brasil com a justiça que merece.

O SR. VICENTE ARRUDA – Deputado Fernando 
Ferro, agradeço-lhe o valioso aparte, que vai enrique-
cer meu discurso. Com grande prazer, incorporo ao 
meu pronunciamento a manifestação de V.Exa., que 
coincide justamente com meu pensamento.

O Sr. Eliene Lima – Concede-me V.Exa. um 
aparte, Deputado Vicente Arruda?

O SR. VICENTE ARRUDA – Pois não. 
O SR. ELIENE LIMA – Deputado Vicente Arru-

da, também parabenizo V.Exa. pelo tema importante 
e oportuno. Nós, que vivemos realmente uma desi-
gualdade enorme no Brasil, não podemos prescindir 
de buscar a harmonia. A divisão do País em região 
litorânea e interiorana traz grande prejuízo ao nosso 
povo. No Centro-Oeste –  sou de Mato Grosso – , temos 
regiões pobres que, a exemplo do Nordeste, do Norte 
e de outras no Brasil, buscam recursos provenientes 

das riquezas naturais, as quais, na verdade, podem 
beneficiar todo o País. Ao mesmo tempo em que pa-
rabenizo V.Exa., reforço a tese de que as discussões 
e as emendas que ocorrerem nesta Casa venham uni-
formizar o País. Não podemos voltar à tese da Belíndia, 
com uma parte do Brasil rica como a Bélgica e outra 
pobre, embora já não tanto quanto a Índia. É preciso 
termos um Brasil uniforme e igualitário. Parabéns pela 
oportuna discussão que V.Exa. traz.

O SR. VICENTE ARRUDA – Agradeço a V.Exa., 
Deputado Eliene Lima. Realmente, na questão dos 
royalties, se mantivermos a posição atual, iremos criar 
no Brasil 3 emirados árabes: São Paulo, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. Mas a abundância de recursos será 
de tal ordem que eles não saberão o que fazer. Tenho 
até pena do Rio de Janeiro e de São Paulo porque os 
projetos do pré-sal apresentados pelo Governo não 
disciplinam ou dão destinação aos recursos. Se eles 
pegarem todo esse montante de dinheiro, nem vão 
saber o que fazer.

Então, acho que estamos no bom caminho. É ne-
cessário termos a compreensão de que o País mudou 
e tem um grande futuro. Foi um achado muito grande 
a descoberta desse grande lençol petrolífero. 

O projeto também faz jus ao trabalho da PETRO-
BRAS, que, com tecnologia, espírito de brasilidade, 
esforço e energia, foi a responsável pela descober-
ta de petróleo no pré-sal. O Governo fez muito bem 
ao colocá-la como operadora de todos os blocos do 
pré-sal, com uma porcentagem de 30%. Dir-se-á –  e 
muitos dizem –  que isso desestimula a entrada do in-
vestimento estrangeiro, mas, de modo nenhum, porque 
ainda existem 70% e o risco é muito pequeno. 

Ainda há algo que não existe nos outros sistemas 
de partilha, pois o projeto teve o cuidado de reembol-
sar todos os gastos despendidos pelo investidor na 
busca pelo petróleo. Uma vez descoberto o petróleo, 
todos os gastos serão repostos ao investidor, que pas-
sará, então, a usufruir as benesses. Esse reembolso 
será feito em petróleo. De modo que há um estímulo 
muito grande. 

Há poucas oportunidades como essa no mundo, 
já que tal descoberta foi a maior dos últimos 30 anos. 
Não há onde os investidores e as grandes empresas 
petrolíferas possam investir, a não ser no Brasil, que 
hoje é o grande horizonte. Portanto, temos a perspectiva 
de dar um grande impulso à economia nacional. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – V.Exa. me 
concede um aparte?

O SR. VICENTE ARRUDA – Pois não. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – Deputado 

Vicente Arruda, cumprimento V.Exa. e associo-me à 
sua preocupação no que diz respeito aos royalties. 
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V.Exa. salientou bem que não podemos ter 3 emirados: 
São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Embora 
eu seja paulista, acho que esses recursos têm de ser 
equacionados e divididos, como ocorre com o ICMS 
e com o FPM. Mas, nobre Deputado Vicente Arruda, 
que tão bem vem descortinando e levando ao conhe-
cimento de milhares de telespectadores da TV Câmara 
essa questão, registro que a PETROBRAS gastou 400 
milhões em propaganda sobre o pré-sal. Não quero 
discutir o mérito, mas acho que a propaganda deve-
ria ter conteúdo ecológico, ambientalista. Então, faço 
uma observação ao departamento de marketing da 
PETROBRAS: que conscientize a população – juventu-
de, moradores e terceiros – sobre o bem que a explo-
ração no pré-sal trará para o Brasil, além da questão 
do meio ambiente. Cumprimento V.Exa. e avalizo sua 
posição sobre os royalties. Sou paulista, mas jamais 
deixaria de compartilhar a riqueza dos royalties com 
nossos irmãos dos outros Estados. 

O SR. FERNANDO CHIARELLI – V.Exa. me 
concede um aparte?

O SR. VICENTE ARRUDA – Pois não.
O SR. FERNANDO CHIARELLI – Em primeiro 

lugar, gostaria de parabenizar V.Exa. pelo depoimen-
to que, como cearense, traz a esta Casa. É um estu-
do específico das grandezas que José de Alencar há 
tanto tempo tem apregoado por este País. Realmen-
te, conforme V.Exa. expõe, este momento que o País 
atravessa vai fazer desaparecerem aquelas imagens 
de miséria tão bem pintadas ou escritas por Graciliano 
Ramos em Pernambuco, por Lima Barreto no Rio de 
Janeiro ou pelo representante do meu Estado, Monteiro 
Lobato, na sua Itaoca. Portanto, a minha participação 
aqui é só para fazer constar a grandeza histórica do 
depoimento de V.Exa. nesta Casa.

O SR. VICENTE ARRUDA – Muito obrigado. 
Por falar em PETROBRAS, citada pelo aparteante 

anterior, há outro ponto alto no projeto. É aquele em 
que o Governo faz a cessão onerosa à PETROBRAS 
de blocos do pré-sal que não foram ainda licitados para 
que ela retire 5 bilhões de barris. 

Isso é muito importante. Todos nós sabemos, nin-
guém é criança, que um investimento para a exploração 
do pré-sal exige quase 600 bilhões de dólares. Mas a 
PETROBRAS, com essa cessão onerosa, poderá ala-
vancar no mercado 100 bilhões de reais, que servirão 
para apressar o processo de exploração. 

O grande problema do pré-sal não é a perfura-
ção, porque sobre isso já temos conhecimento, temos 
a tecnologia, mas sim quanto ao transporte do petróleo 
dos campos para o continente. Vamos precisar de uma 
frota de navios, de alimentação, de pequenas embar-
cações, e tudo isso está sendo previsto. 

Com esse dinheiro, poderemos apressar e obter 
resultados mais rápidos. O Brasil está consciente de 
que o petróleo que vamos retirar vai dar uma grande 
expansão às exportações. Com a criação do Fundo 
Soberano, poderemos comprar ativos no exterior e criar 
grandes realizações aqui. Tudo isso dentro da lei, da 
legalidade, da ordem democrática, sem prejudicar os 
direitos de quem quer que seja. 

É preciso notar –  ninguém assinalou isto até 
agora –  que o Governo Federal está mantendo os 
contratos. A implantação do novo modelo só atingirá 
as licitações futuras e as aberturas dos poços que vie-
rem. São mantidos todos os contratos, e continuam as 
operações com normalidade, sem interrupção.

Espero, meus amigos, que a Câmara dos Depu-
tados tenha a sapiência, a prudência, a sabedoria de 
examinar essa questão com os olhos voltados para o 
bem-estar do povo brasileiro. É o que espero.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Antes de 
retomarmos a lista dos oradores do Pequeno Expe-
diente, passo a palavra, para uma breve comunicação, 
à Deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Logo 
após, concederei a palavra ao Deputado Abelardo Ca-
marinha, do PSB de São Paulo, e ao Deputado Jilmar 
Tatto, do PT de São Paulo.

Deputada Lídice da Mata, V.Exa. dispõe de 1 
minuto.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero anunciar que, no final da tarde de hoje, o Go-
vernador do Estado da Bahia e o Ministro Luiz Bar-
reto assinarão convênio para a realização da grande 
obra de infraestrutura da Feira de São Joaquim, que 
este ano completa 45 anos de existência, resistindo 
contra todas as pressões dos poderosos que com ela 
tentaram acabar.

Fui a única Prefeita de Salvador que investiu 
no saneamento e na organização urbana da Feira de 
São Joaquim e me sinto muito feliz com este momento 
que a Bahia vive por conta da assinatura do referido 
convênio. 

Feito o registro, Sr. Presidente, quero também 
saudar os Vereadores presentes nesta Casa e dizer 
da minha preocupação diante da incerteza da votação 
da PEC que esperam ver aprovada e em razão da qual 
aqui estão. Devido aos compromissos que tenho no 
Estado pela manhã, receio não conseguir votar essa 
proposta hoje –  e me sentirei prejudicada se não pu-
der participar.

Amanhã de manhã, na Bahia, receberá o título 
de cidadã baiana, fruto do movimento de solidariedade 
das mulheres baianas, a Sra. Maria da Penha, que dá 
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nome à Lei Maria da Penha. E nós, mulheres baianas, 
estamos responsáveis por essa manifestação de apre-
ço, de solidariedade e de homenagem à vida e à luta 
de Maria da Penha –  uma luta de todas as mulheres 
brasileiras contra a violência.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Deputado 

Abelardo Camarinha, V.Exa. tem 1 minuto.
O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, primeiro, quero saudar V.Exa. por estar presidindo 
esta sessão. Quero também me somar a todos os Ve-
readores de todos os rincões do Brasil, especialmente 
São Paulo e Minas Gerais, Estados que têm muitos 
municípios. 

Darei um exemplo: Marília, uma cidade de mais 
ou menos 300 mil habitantes, tem 13 Vereadores. A 
cidade ao lado, com 7 mil habitantes, tem 9 Vereado-
res. Há uma distorção na representatividade. A po-
pulação não está representada. Os candidatos mais 
pobres, mais humildes, as associações de moradores 
e os sindicalistas terão cada vez mais dificuldade de 
representar suas bases, suas regiões, seus bairros 
dentro de cidades grandes. 

Então, contem com o apoio da bancada do PSB. 
Falei com o Deputado Ciro Gomes, e S.Exa. também 
expôs a sua vontade de votar junto com a bancada 
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Sr. De-
putado, para concluir.

O SR. ABELARDO CAMARINHA – Para concluir, 
Deputado Manoel Junior, que brilhantemente vem co-
mandando esta sessão.

Quero mostrar uma preocupação. 
O Presidente Lula está fazendo um contrato de 

25 bilhões em armamentos, 5 submarinos, vários avi-
ões e helicópteros. S.Exa., no entanto, tem discutido 
muito pouco com os segmentos que entendem do as-
sunto e com a sociedade. 

Há outras prioridades. Hoje, um médico do Siste-
ma Único de Saúde –  SUS recebe menos que 5 reais. 
A situação também é grave no setor da segurança pú-
blica em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba.

Então, têm de ser revistos com muita cautela es-
ses 25 bilhões de reais do contrato. Vamos ter mais 
calma, mais paciência. Vamos priorizar a saúde, a 
educação e a segurança do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Com a 

palavra o Deputado Jilmar Tatto. S.Exa. dispõe de 1 
minuto.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero saudar as Vereadoras e os Verea-
dores que se encontram hoje em Brasília esperando a 
aprovação da PEC que altera a composição numérica 
das Câmaras Municipais. 

Sua reivindicação é justa, porque esses repre-
sentantes da sociedade obtiveram votos, elegeram-se. 
E, diante da distorção da legislação eleitoral –  o Tri-
bunal Superior Eleitoral quis legislar –  ou da falta de 
legislação, temos de reparar esse erro hoje.

Tenham, portanto, Srs. Vereadores, a solidarie-
dade da bancada do Partido dos Trabalhadores! Va-
mos votar essa PEC hoje em primeiro turno e –  quem 
sabe? – , na semana que vem, em segundo turno. 
Dessa forma, ainda nesta Legislatura, todos os Vere-
adores poderão assumir o mandato que receberam do 
povo. E o Vereador é quem tem relação direta com o 
povo que mais precisa no Brasil. 

Por isso, repito, é uma reivindicação justa. Vamos 
votar hoje essa PEC e, ainda neste mês, votá-la em 
segundo turno, para que eles possam assumir o man-
dato que lhes foi dado pelo povo e tirado pelo TSE.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Com a 
palavra o Deputado Júlio Delgado. Em seguida terão 
a palavra o Deputado Fernando Marroni, do PT do Rio 
Grande do Sul, e o Deputado Valdir Colatto, do PMDB 
de Santa Catarina.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
rapidamente fazer uma saudação àqueles que vêm a 
esta Casa há mais de 1 ano tentando obter a votação 
dessa matéria. 

Nós estamos ansiosos, em face da proposta do 
Presidente Temer, que, junto com os partidos da Opo-
sição, propõe o prazo de 60 dias para discutirmos os 
projetos do pré-sal. Com isso, poderemos terminar a 
obstrução e viabilizar a votação da PEC dos Verea-
dores na noite de hoje.

Sr. Presidente, estamos também cobrando a vota-
ção das propostas dos aposentados e pensionistas.

Gostaria de comunicar ao Deputado Abelardo 
Camarinha, nosso companheiro de partido, com quem 
vimos lutando, a conclusão da compra histórica de 
muitos armamentos por parte do Governo brasileiro, 
realizada em convênio com a França.

São esses, Sr. Presidente, os pontos para os 
quais pedimos a atenção da Casa, com ênfase, no 
dia de hoje, para nossa expectativa quanto ao fim da 
obstrução da Oposição, que pode ser alcançada ago-
ra, para que possamos hoje efetivamente votar a PEC 
dos Vereadores.
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O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Conce-
do a palavra ao Deputado Fernando Marroni. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. FERNANDO MARRONI – Sr. Presidente, 
tenho direito a 5 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Apenas 3 
minutos, Deputado, porque assim foi convencionado, a 
partir de agora, para otimizar e democratizar o tempo. 
V.Exa. tem 3 minutos, improrrogáveis.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aqui falar um pouco sobre a primeira semana de se-
tembro nesta Casa.

Penso que todos nós, brasileiros, temos muito mo-
tivos para estar eufóricos, animados, esperançosos e, 
acima de tudo, confiantes no futuro. Não é pouca coisa 
o momento que estamos vivendo. Pelo contrário, nosso 
País está sendo desafiado –  como diz o Presidente 
Lula –  a fazer sua segunda independência.

E essa independência é efetivamente econômica. 
Se o Brasil não avança mais no processo civilizatório, 
não é porque não saiba fazer mais casas, mais sane-
amento, mais escolas, mais saúde, mais desenvolvi-
mento tecnológico. Vivemos, sim, como um País em 
desenvolvimento, com escassez de recursos e, muitas 
vezes, temos de fazer opções.

Nesses 7 anos, o País fez a opção correta, pois 
optou pelos mais pobres, pela inclusão, por um Brasil 
soberano frente ao mundo, com uma visibilidade como 
nunca teve, e resolveu os problemas e os dilemas da 
economia, como o da inflação e de outros tantos.

Agora, com o pré-sal, podemos viver este novo 
momento. Mas como vamos chegar lá se neste Parla-
mento há uma Oposição que votou, a toque de caixa, 
em 5 meses, a reforma que quebrou o monopólio da 
União e vendeu as ações da PETROBRAS? E agora 
diz que não há tempo para discutir.

Quero dizer à Oposição que já perderam uma 
semana de debates, mas eles estão acontecendo 
nesta Casa. Não é preciso haver muito debate, não, 
para saber se entregamos ou não o nosso patrimônio 
às empresas estrangeiras, como fizeram lá atrás; se é 
preciso ou não haver uma empresa estatal para con-
trolar esse petróleo; se devemos ou não dividir esse 
petróleo para todo o povo brasileiro, a fim de que não 
fique mais concentrado apenas em 13 Estados da Fe-
deração, que recebem todos esses royalties.

Por isso, Sr. Presidente, está mais do que na hora 
de a Oposição levantar a obstrução nesta Casa para 
podermos restabelecer a representação democrática 
dos Vereadores, para podermos votar os projetos do 
pré-sal, em relação aos quais há urgência, sim, de 
vê-los explorados. 

A Oposição diz que vamos receber esses recursos 
daqui a 5 ou 8 anos. Ressalto que esse prazo é curto, 
que temos muita pressa, que temos de votar.

Portanto, são essas as minhas palavras.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Deputado 

Valdir Colatto, V.Exa. dispõe de 3 minutos. 
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, cumprimento todos os suplentes de 
Vereadores aqui, que, embora eleitos, em razão da lei 
eleitoral, não conseguiram ainda acertar sua vida. Com 
certeza, a bancada do PMDB, a minha bancada, na 
sua grande maioria, votará com eles. Esse é o nosso 
compromisso com os Vereadores do Brasil.

Sr. Presidente, ontem, houve um grande semi-
nário que implantou a discussão do Código Ambiental 
Brasileiro. O seminário foi aberto pelo Deputado Michel 
Temer, nosso Presidente, também pelo Ministro da 
Agricultura, Reinhold Stephanes, e pelo Governador 
Luiz Henrique, de Santa Catarina.

O Presidente Michel Temer criou uma Comis-
são Especial para discutir o Projeto de Lei nº 5.367, 
que institui o Código Ambiental Brasileiro. Essa Co-
missão Especial vai levar ao Brasil a grande discus-
são da questão ambiental urbana e rural, de maneira 
que o Congresso Nacional tome decisões ouvindo a 
sociedade e chegue a uma legislação que realmente 
contemple a produção e o meio ambiente. 

O Código Ambiental Brasileiro é a proposta de 
um pacto federativo ambiental descentralizado, que 
levará a todo o País essa discussão para que o Brasil 
decida como ocupar o seu território.

Nesse aspecto, entra a legislação de competência 
do Município, dos Srs. Vereadores, dos Estados, da 
Nação brasileira e deste Congresso Nacional, que tem 
a obrigação de fazer uma legislação ambiental harmô-
nica com a produção e com o meio ambiente.

Espero que possamos fazer um planejamento de 
ocupação territorial do Brasil, que nós, da União, faça-
mos uma legislação ambiental de normas gerais e os 
Estados façam, por meio do zoneamento econômico 
e ecológico, a sua lei específica, assim como fez San-
ta Catarina, porque o Brasil é diferente. O Brasil, nos 
seus 27 Estados, tem a Amazônia, Santa Catarina, o 
Rio Grande do Sul e os outros Estados que precisam, 
com certeza, de uma legislação compatível com sua 
realidade.

É assim, portanto, que vamos buscar os serviços 
ambientais para aqueles que fazem o serviço ambiental 
produtor. E será o produtor de alimentos, de biocom-
bustíveis, de água, que deverá ser compensado por 
um trabalho heroico que vai fazer para este País.
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Portanto, Sr. Presidente, convocamos esta Casa, 
o Congresso Nacional, para que façamos a discussão 
e a aprovação de uma lei que compatibilize a questão 
ambiental com a produção para o Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Antes 

de conceder a palavra ao próximo orador, quero sau-
dar os suplentes de Vereadores do Brasil inteiro, em 
especial os do meu Estado da Paraíba e dos Estados 
vizinhos de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e 
desejar-lhes sorte.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Concedo 
a palavra ao Deputado Manato, do PDT do Espírito 
Santo. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eles vão precisar 
de sorte, mas do nosso voto ta mbém. Então, lembro 
V.Exa. de convocar seu partido todo, junto com o PDT, 
a votar favoravelmente à PEC dos Vereadores. 

Digo ao pessoal do Espírito Santo que acabei de 
receber uma ligação do nosso amigo Salvador, que de-
sejou sorte para nós. Vamos votar nos 2 turnos hoje.

Sr. Presidente, o tema que me traz aqui é a edi-
ção do Correio Braziliense de hoje, que traz repor-
tagem maravilhosa com o nosso querido Governador 
do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, fazendo 
uma colocação exata sobre o pré-sal. O Governador 
foi muito feliz quando disse que não podemos que-
rer pegar agora o pré-sal e antecipar a eleição. Não 
vamos envolver o pré-sal na disputa eleitoral que vai 
acontecer em 2010. Vamos pensar no pré-sal como 
o futuro do nosso País, para as compensações que 
precisam ser feitas.

O Espírito Santo, durante anos e anos, Sr. Pre-
sidente, tinha somente a monocultura do café. Mal e 
mal, pegava uma cana-de-açúcar. A partir do Porto de 
Tubarão, com a Vale do Rio Doce, começou a indus-
trialização do nosso Estado. Até 10 anos atrás, o Es-
pírito Santo não produzia uma gota de petróleo. Pode 
ser que os Estados do Nordeste também, futuramente, 
possam descobrir petróleo lá.

Então, o que queremos no Espírito Santo? Que 
haja o Fundo Soberano e que se distribuam pelos di-
versos Estados os royalties do petróleo. No Espírito 
Santo, já acontece isso. O Governador do nosso Estado 
pegou 30% do que o Estado arrecada com royalty e 
divide com todos os municípios que não são produto-
res de petróleo, fazendo a inversão de acordo com o 
IDH. Aquele município mais carente, mais pobre rece-
be mais do royalty do petróleo por parte do Governo. 
Queremos que todo o Nordeste, todo o País receba os 
recursos do pré-sal, mas o Estado do Espírito Santo, 
que tanto amamos, não pode abrir mão.

Pedimos bom senso a esta Casa na hora de dis-
cutir o marco regulatório do pré-sal. Lembro a todos 
os presentes que às 19h começará a sessão extra-
ordinária, quando daremos um presente ao Brasil e 
aprovaremos a PEC dos Vereadores, cujo Relator é 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

Parabéns, Deputado! Quero V.Exa. aqui para a 
PEC dos Vereadores.

Obrigado.
O Sr. Manoel Junior, 4º Suplente de Secretário, 

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário.

O SR. CAMILO COLA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, a região sul do Estado do 
Espírito Santo teve bons motivos para comemorar, de 
25 a 28 do mês passado. Foi realizada em Cachoeiro 
de Itapemirim a 28ª Feira Internacional de Mármore e 
Granito –  a Cachoeiro Stone Fair. Os resultados sur-
preenderam os mais céticos. Vinte mil visitantes e um 
maior volume comercializado confirmaram o que os 
produtores de rochas ornamentais já estavam sentin-
do na prática: a crise no setor faz parte do passado. 
Depois do susto de 2008, com queda nas vendas, es-
pecialmente nas exportações, os expositores reunidos 
em Cachoeiro saíram confiantes no futuro.

Gostaria de lembrar que o setor de mármore e 
granito superou a tradicional cultura do café na pauta 
de exportações capixabas. Recentemente, o DENA-
TRAN baixou normas rigorosas para o transporte dos 
blocos de pedras ornamentais. Isso reduziu o volume 
de acidentes nas estradas e, consequentemente, os 
riscos do negócio.

Neste ano, 180 expositores marcaram presença 
na feira de Cachoeiro. Além dos visitantes brasileiros, 
representantes de 25 países estiveram no encontro. Um 
dos stands mais visitados foi o do Polo de Máquinas 
Espírito Santo, organizado pelo SEBRAE, composto 
por 60 empresas de bens e serviços. 

O Espírito Santo é hoje a principal província mi-
neral do País e responde por 50% da produção na-
cional. É também o maior exportador, com um volume 
que representa 65% de todo o material comercializa-
do pelo Brasil. Esses números, que nos enchem de 
orgulho, indicam que o Estado e o País estão no ca-
minho certo.

Registro a qualidade do trabalho da organização 
do evento. A responsável, empresária Cecília Milanez, 
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prova que os homens e as mulheres de Cachoeiro do 
Itapemirim têm espírito empreendedor. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Determino 
à Segurança que permita aos Vereadores e suplentes 
presentes na Casa livre acesso ao Salão Verde.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Parabéns, Sr. Pre-
sidente! 

Quero registrar o evento de que participei há pou-
co, realizado em razão do transcurso do 49º aniversário 
do Hospital de Base de Brasília: um concerto especial 
do Música nos Hospitais em comemoração ao Ano da 
França no Brasil. Esse evento extremamente bonito 
foi patrocinado pela Sanofi-Aventis e pela Associação 
Paulista de Medicina e demonstrou a importância do 
Hospital de Base para Brasília.

Aproveito a oportunidade também, Sr. Presiden-
te, para agradecer ao Presidente do INSS, Valdir Si-
mão, a decisão de corrigir o valor do auxílio-doença. 
Espero que, do mesmo modo, a questão do PAB seja 
resolvida até no final do ano, conforme assegurou o 
Dr. Valdir Simão. 

Espero também que o problema relativo à Junta 
de Recursos encontre solução, porque é uma vergo-
nha que os processos que ali estão demorem tanto 
tempo e sejam direcionados para Estados totalmente 
diversos daqueles que fizeram a sua representação. 
Não pode um processo na Junta de Recursos demo-
rar tanto, deixando as pessoas na incerteza de como 
ficará a situação. É preciso que a Previdência resolva 
essa questão.

Por fim, com alegria, informo que a partir do dia 
17 de setembro também a aposentadoria rural será 
concedida em meia hora, conforme prometeu o Mi-
nistro José Pimentel. 

Vamos votar rapidamente para podermos votar 
a PEC dos Vereadores, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. EVANDRO MILHOMEN – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB-AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
comunico que a Comissão instalada para analisar e 
votar o Estatuto da Igualdade Racial acaba de apro-
vá-lo neste instante, dando início ao grande processo 
de igualdade mínima, dignidade para a sociedade e 

naturalmente relevando de uma vez por todas a im-
portância do negro brasileiro na economia, na cultura 
e na história deste País.

Parabenizo o Presidente da Comissão, Deputado 
Carlos Santana, o Deputado Luiz Alberto e o Ministro 
Edson Santos, que esteve presente junto com o Se-
nador Paulo Paim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Antes de 

dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci-
mento ao Plenário do seguinte:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide criar Comissão Espe-
cial destinada a analisar e proferir parecer ao Projeto de 
Lei nº 3.555, de 2004, que “estabelece normas gerais 
em contratos de seguro privado e revoga dispositivos 
do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do 
Decreto Lei nº 73, de 1966” (revoga dispositivos das 
Leis nºs 556, de 1850, e 10.406, de 2002).

A Comissão será composta de 17 (dezessete) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as 
bancadas não contempladas, designados de acordo 
com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 9 de setembro de 2009.– Michel Temer, 
Presidente da Câmara dos Deputados”

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide criar Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 2.412, de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que “dis-
põe sobre a execução administrativa da Dívida Ativa 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios, de suas respectivas autarquias e fundações 
públicas, e dá outras providências” (define critérios 
para o processamento administrativo das execuções 
fiscais; altera a Lei nº 8.397, de 1992, e revoga a Lei 
nº 6.830, de 1980).

A Comissão será composta de 17 (dezessete) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as 
bancadas não contempladas, designados de acordo 
com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 9 de setembro de 2009. – Michel Temer, 
Presidente da Câmara dos Deputados”

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Srs. De-
putados, peço a V.Exas. que colaborem com a Presi-
dência. Há Parlamentares que se inscreveram às 7h. 
Cada um de V.Exas. pede para fazer uma comunica-
ção, que muitas vezes não é feita. O Deputado apenas 
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diz o que pretende. Portanto, vou conceder a palavra 
àqueles que se inscreveram.

Informo aos Vereadores, aos suplentes de Vere-
adores e àqueles que estão interessados na votação, 
hoje, da PEC dos Vereadores, que recebi a notícia de 
que ocorreu um incidente na Casa. Acabei de liberar 
o Salão Verde. Não quero tomar atitudes mais sérias, 
se ocorrer outro incidente. Cada um tem o direito de 
propugnar por seus direitos e interesses, mas esta é 
a Casa do povo. O povo não pode deturpar o que é 
feito aqui. 

Não quero ter o desprazer de pedir a retirada 
de todos desta Casa. É muito difícil fazermos o tra-
balho que temos responsabilidade de fazer. Por esse 
motivo, repito, vamos evitar qualquer incidente. Aqui 
há interesses de uma parte e de outra. Vamos ter de 
votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não po-
deria deixar de registrar um momento histórico como 
este. Acabamos de votar o Estatuto da Igualdade Ra-
cial. Depois de 21 anos de luta, nós, negros, vamos 
ter um estatuto. Este País reconhece os 350 anos de 
escravidão.

Quero agradecer ao Ministro Edson Santos, nosso 
companheiro que lutou arduamente por esse Estatuto. 
Agradeço também a todos os Deputados, indepen-
dentemente de partido, porque o Estatuto foi apro-
vado por unanimidade. Ele não virá para o plenário 
da Câmara dos Deputados. Irá direto para o Senado 
Federal, onde há um acordo para que seja votado o 
mas rápido possível. 

Este País, hoje, reconhece que teve 300 anos de 
escravidão e que o povo negro aqui construiu uma so-
ciedade mais justa e melhor economicamente. Quero 
parabenizar o Parlamento. 

Não foram 10 anos de luta por este Estatuto, mas 
21 anos. Na verdade, a luta vem desde a época dos 
nossos antepassados. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra o Deputado Renato Molling.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, pela importância da presença dos Vere-
adores nesta Casa, hoje é um dia muito especial. E 
espero que a PEC que altera a composição numérica 
das Câmaras Municipais venha a ser aprovada hoje, 
para que o povo brasileiro seja proporcionalmente re-
presentado em todos os municípios, que é o que que-
remos com essa PEC.

Mas, nobres colegas, na condição de represen-
tante do setor coureiro-calçadista e moveleiro, estou 
contente hoje também porque, felizmente, o Governo, 
por intermédio de sua equipe econômica, publicou no 
Diário Oficial da União a decisão de cobrar taxa an-
tidumping sobre o calçado chinês no valor de 12,47 
dólares por par. É uma medida extremamente impor-
tante para salvar os empregos da indústria calçadis-
ta –  aproximadamente 350 mil empregos diretos no 
Brasil. 

Quero, então, felicitar o Governo e a equipe eco-
nômica pela clareza e pela coragem de proteger e, prin-
cipalmente, dar condições iguais ao setor calçadista 
brasileiro de competir com as indústrias chinesas. 

Sras. e Srs. Deputados, a política econômica e 
industrial do nosso País precisa fazer com que setores 
que geram empregos, setores de transformação, que 
são tão importantes, tenham as mesmas condições 
que as empresas internacionais, para que possamos 
dar oportunidade às pessoas. E a oportunidade se dá 
por meio do trabalho. Os setores intensivos de mão 
de obra, que geram milhões de empregos no Brasil, 
precisam dessa política. 

Portanto, está de parabéns a equipe econômica 
por proteger e dar ao setor calçadista condições de 
sobreviver. Com essa medida, serão gerados muitos 
empregos no Brasil –  afinal, são 7.500 as empresas 
do setor. 

A propósito, está aqui o Deputado Ciro Gomes, 
que, quando Governador, deu muito incentivo para 
o setor calçadista no Ceará, hoje o Estado que mais 
exporta sapatos, dando oportunidade de empregos a 
tantas pessoas. Por isso, ressalto a importância do 
calçado em todo o Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Eu quero 

fazer referência à presença do Ministro Edson Santos, 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, e agradecer-lhe a visita. (Palmas.)

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
quero fazer uma comunicação. É muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Pois não.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
condição de Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, inclusive apoiado pela Deputada Janete 
Rocha Pietá, informo que nós aprovamos moção de 
repúdio ao tratamento preconceituoso dispensado pe-
las autoridades italianas à Senadora Patrícia Saboya, 
causando-lhe constrangimento.

Não aceitamos que a Itália trate cidadãos brasi-
leiros, sobretudo e especialmente uma autoridade da 
República, da forma como ela foi tratada. A Senadora 
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foi humilhada. Ela se identificou, mostrou o passapor-
te, disse que era Senadora, mas simplesmente igno-
raram esse fato. 

Então, essa moção de repúdio vai para a Em-
baixada da Itália, para a Embaixada da Itália no Brasil 
e também para o Ministério das Relações Exteriores, 
para que a Itália peça desculpas públicas à Senadora 
Patrícia Saboya.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 

sabem que a PEC dos Vereadores é de autoria do 
PDT. O partido vota fechado com essa PEC. Aqui está 
o Deputado Manato, autor da proposta de emenda à 
Constituição. Queremos que ela seja votada hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Em rela-
ção ao episódio com a Senadora, V.Exa. tem todo o 
apoio desta Presidência.

O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Oposição está 
obstruindo os trabalhos desta Casa porque é contra o 
pré-sal, é contra os 4 projetos de lei que o Presidente 
da República enviou para esta Casa e é contra a ur-
gência constitucional para as propostas, uma prerro-
gativa do Presidente da República.

Li arquivos do passado e verifiquei que o Presi-
dente Eurico Gaspar Dutra, em 1951, mandou para 
esta Casa um projeto de lei sobre a PETROBRAS. Pois 
esse projeto de lei estabelecia que o monopólio não 
era do Brasil, não era da PETROBRAS; que o mono-
pólio era aberto e, portanto, as empresas estrangeiras 
poderiam participar da exploração do petróleo naquela 
oportunidade. No entanto, graças ao movimento social, 
principalmente à mobilização de estudantes e operá-
rios deste Brasil, e, depois, à posse de Getúlio Vargas, 
logo em seguida foi feita a revisão e a PETROBRAS 
se tornou uma empresa nacional com monopólio da 
extração de petróleo no Brasil. E hoje a PETROBRAS 
é a maior empresa brasileira.

É interessante recordar que naquela época havia 
um programa chamado Repórter Esso –  a empresa 
Esso, uma multinacional petrolífera que há nos Esta-
dos Unidos. A mídia, naquela oportunidade, era con-
tra o monopólio da PETROBRAS, e o Repórter Esso 
defendia que o Brasil não tinha competência técnica 
para explorar o petróleo. Mesmo assim, o Brasil ban-
cou, através do Governo Getúlio Vargas e desta Casa, 
o monopólio da PETROBRAS.

A mesma coisa está acontecendo com a questão 
do pré-sal, e com uma diferença. Vejam: hoje a PE-

TROBRAS detém tecnologia de perfuração em águas 
profundas de 7 mil metros, ou melhor, até 10 mil me-
tros, porque, no Golfo do México, a PETROBRAS, 
junto com uma empresa inglesa, acaba de descobrir 
petróleo a 10 mil metros –  aqui no Brasil a descoberta 
foi a 7 mil metros.

Hoje, por incrível que pareça, a imprensa está 
contra o projeto do pré-sal. A Oposição –  PSDB e 
DEM –  está contra o projeto do pré-sal. Como é uma 
riqueza natural e a descoberta de uma riqueza dessas 
é monopólio estatal, a única coisa que eles conseguem 
dizer é que é preciso tempo para discutir, que é pre-
ciso conversar.

Eles falam: “Nós não somos contra o pré-sal. 
Precisamos de tempo para discutir. Precisamos de 
um prazo maior. Esse negócio precisa ser discutido 
mais”. 

A verdade é que nós estamos em 2009 e eles 
querem jogar esses projetos para 2011, na esperança 
de que Serra ou Aécio ganhe a eleição para Presidên-
cia da República.

Então, esse é um debate mesquinho, preocupa-
do com uma questão conjuntural, e não com o Brasil, 
com a exploração petrolífera, com o que pode haver 
de riqueza e com a forma como o Brasil vai usar essa 
riqueza do pré-sal em benefício do povo brasileiro.

Está certo o Poder Executivo em mandar um pro-
jeto com urgência constitucional, para votarmos rapi-
damente isso, para o Brasil começar a explorar logo 
essa riqueza e fazer com que ela redunde em bens 
para o povo brasileiro.

Viva o pré-sal! Viva o povo brasileiro! Viva a PE-
TROBRAS!

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Pois não, 
Deputado.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Eu gostaria 
de fazer um comunicado, se V.Exa. me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Como 
Líder?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Não. Eu não 
gostaria de ocupar o tempo destinado à Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Pois não. 
Rápido, por favor.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, num pronunciamento que fiz ontem nesta Casa, 
eu falei sobre a questão que envolve o sistema de 
convênios do Governo Federal. Disse que havia sido 
surpreendido por alguns Ministérios, que falaram da 
necessidade de ser aprovado o convênio com o mu-
nicípio para que pudesse haver empenho do Governo 
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Federal para a Prefeitura. Eu disse ontem na tribuna 
que isso me parecia uma temeridade, uma vez que 
forçaria os técnicos dos Ministérios e da Caixa a exa-
minar todos os convênios, mesmo aqueles que não 
fossem beneficiados com recurso federal.

Pois bem. Hoje recebi um telefonema do Ministro 
do Planejamento informando que providenciaria uma 
mudança de orientação, ou seja, que haveria o em-
penho do recurso para o município sem necessidade 
da aprovação do sistema de convênio –  ocorreria o 
exame após o empenho.

Então, quero comunicar oficialmente a manifes-
tação do Ministro do Planejamento. Informei que a 
traria ao Plenário.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem a 

palavra o Deputado Arolde de Oliveira.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (DEM-RJ. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o acordo jurídico celebrado 
entre o Governo Federal e a Santa Sé –  leia-se Igreja 
Católica Romana –  gerou como contrapartida propos-
ta pela Frente Parlamentar Evangélica a chamada Lei 
Geral das Religiões. 

O Projeto de Lei nº 5.598-A, de 2009, não foi 
debatido com os dirigentes formais das religiões que 
operam no Brasil. Constitui uma espécie de “clone” dos 
termos do Acordo Brasil-Santa Sé, que busca garantir 
para as demais religiões os mesmos direitos garanti-
dos para a Igreja Católica. 

Trata-se de uma compensação equivocada. Pri-
meiro porque a discussão não considera o mérito do 
Acordo, o seu conteúdo, mas sim a inconstituciona-
lidade do ato praticado pelo Governo com a denomi-
nação religiosa Santa Sé, que a Constituição Federal 
proíbe no seu art. 19, incisos I e III. Em segundo lugar 
porque os direitos e garantias às práticas religiosas, 
no Brasil, são assegurados na Constituição, de forma 
clara e autoaplicável, no art. 5º, incisos VI, VII e VIII; no 
art. 19; e no art. 210, § 1º. Eles determinam o Estado 
Laico, a separação entre os negócios do Estado e os 
negócios da Igreja e a plena liberdade religiosa. Não 
precisam, portanto, ser regulamentados.

Esse projeto de lei é inconstitucional, porque 
foi extraído dos termos do Acordo, também, e pelas 
mesmas razões. Outro aspecto a considerar é que o 
Acordo estabelece relações bilaterais (Brasil-Santa 
Sé), enquanto que no caso da lei as relações são mul-
tilaterais entre as inúmeras denominações religiosas, 
e destas com o Estado.

No Acordo, as eventuais demandas serão resol-
vidas com uma única entidade jurídica, a Igreja Cató-
lica. Já no caso da Lei Geral das Religiões, caso seja 

aprovada pelo Senado Federal, sancionada pelo Pre-
sidente da República e promulgada, as demandas e 
os conflitos serão dirimidos pelo Governo e seus agen-
tes na esfera administrativa e pelo Poder Judiciário na 
esfera judicial. Nesse caso, os direitos e garantias à 
liberdade das práticas religiosas, autoaplicáveis nos 
termos da Constituição, passarão a depender de de-
cisão do Governo e de seus órgãos, comprometendo 
a laicidade do Estado e a separação entre Estado e 
Igreja. Será, também, uma fonte geradora de tensões 
e conflitos entre as incontáveis denominações religio-
sas, e destas com as autoridades governamentais, ao 
pleitearem o exercício de direitos e obrigações.

A sabedoria parece nos orientar no sentido de 
interromper a tramitação desse projeto de lei ainda no 
Senado Federal. Quanto ao Acordo, uma vez referen-
dado, também, no Senado, o que parece irremediável, 
restará uma Arguição Direta de Inconstitucionalidade 
junto ao Supremo Tribunal Federal –  STF.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Há na 
Casa 407 Srs. Deputados, e no painel consta a pre-
sença de 262. Convoco os Srs. Parlamentares a virem 
ao plenário consignar a presença, para que possamos 
continuar o nosso trabalho, proceder à votação. É im-
portante que os Deputados estejam aqui. Vejo só 264 
–  408 na Casa! Por que será que S.Exas. não vêm ao 
plenário para votar? Estamos aguardando.

O SR. FERNANDO CORUJA – Eu posso lhe 
explicar, Sr. Presidente. Nós não viemos porque es-
tamos...

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – V.Exa. 
está falando como Líder?

O SR. FERNANDO CORUJA – Não, V.Exa. per-
guntou por quê.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Não, eu 
perguntei aos Deputados que não estão aqui; V.Exa. 
está.

O SR. FERNANDO CORUJA – Eu acabei de 
registrar a presença.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Então, se 
V.Exa. a registrou, não tem que justificar nada.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu quero justificar em 
nome dos partidos de oposição. V.Exa. sabe claramente 
–  está na presidência da sessão –  que nós estamos 
em processo de obstrução enquanto o Governo não 
retirar a urgência do pré-sal. É exatamente...

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Então, os 
Deputados do seu partido não estão consignando a 
presença porque estão contrários à orientação dada 
ao pré-sal? É isso? (Pausa.)

Continuo chamando os senhores...
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O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
não é contra a orientação dada ao pré-sal.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Não, a 
orientação que foi dada hoje. Não, não é a solução.

O SR. FERNANDO CORUJA – O senhor não 
venha com o discurso do Presidente da República. 
Nós estamos contrários à urgência do projeto. Em re-
lação ao mérito...

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – E V.Exa. 
não entende que a urgência é uma forma de orientar 
o procedimento? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o nobre Deputado Luiz Alberto. S.Exa com-
preende a situação da Presidência, é respeitador. Por 
isso, eu lhe faço um agradecimento.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Pois é, Sr. Presidente, cheguei 
aqui às 8h para me inscrever. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Eu sei. 

V.Exa tem toda razão. Tenho dito isso às pessoas que 
querem falar fora deste momento.

O SR. LUIZ ALBERTO – Sr. Presidente, quero 
registrar a presença –  S.Exa. já se ausentou do ple-
nário –  do Ministro Edson Santos, da Secretaria Es-
pecial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 
que participou de um momento muito importante des-
ta Casa, na reunião da Comissão Especial instituída 
para dar parecer ao Estatuto da Igualdade Racial. Por 
unanimidade, os partidos que a compõem aprovaram 
o Estatuto.

Não é o estatuto ideal, o que a população negra 
do nosso País esperava. No entanto, fez-se o que foi 
possível. Houve várias negociações. Durante cerca 
de 10 anos o projeto sobre o Estatuto tramitou nesta 
Casa, como disse aqui o Presidente da Comissão, 
Deputado Carlos Santana.

Na verdade, há 121 anos houve um hiato, uma 
espécie de dívida não reconhecida pela sociedade bra-
sileira, quando da assinatura da lei conhecida como 
Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Faltava com-
plementá-la, exatamente como aconteceu com outros 
países, principalmente com os Estados Unidos. Quando 
terminou a escravidão naquele país, pela legislação, 
cada família que dela se livrou recebeu 30 acres de 
terra, 1 animal, 1 mula e alguns instrumentos para tra-
balhar na lavoura, o que possibilitou que as pessoas 
sobrevivessem. Isso não ocorreu no Brasil.

Portanto, hoje foi um dia muito importante, por-
que aprovamos o Estatuto, com o acordo feito com o 
DEM, com o PSDB, enfim, com os partidos que eram 
contra a tramitação do projeto, no sentido de que não 
recorreriam ao Plenário. Então, em caráter conclusivo, 

a matéria vai ao Senado Federal, onde também há um 
acordo para se constituir imediatamente uma Comis-
são Especial e se aprovar o Estatuto, a fim de que o 
Presidente Lula, ainda este ano, possa sancioná-lo e 
dar ao Brasil a oportunidade de criar uma verdadeira 
democracia. Mais de 90 milhões de pessoas vivem 
historicamente num processo de apartheid, numa ex-
clusão brutal, principalmente os nossos companheiros 
irmãos do Norte e do Nordeste.

Portanto, quero parabenizar o Ministro Edson 
Santos pela sua capacidade de negociação; o Presi-
dente da Comissão, Deputado Carlos Santana; a nos-
sa bancada de Deputados afro-brasileiros do Partido 
dos Trabalhadores –  Janete Rocha Pietá, Domingos 
Dutra, Carlos Santana e Vicentinho – , que acompa-
nhou esse debate desde o início; aquela Comissão e 
todos os partidos que aprovaram por unanimidade o 
Estatuto.

Muito obrigado.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 

palavra com base no art. 95.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – O que diz 

o art. 95? Justifique.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Reclama-

ção. Sem revisão do orador.) – Como V.Exa. sabe, por-
que não quero dizer que V.Exa. não sabe, recorremos 
ao art. 95 quando queremos fazer uma reclamação, e 
é o que eu pretendo fazer. São 16h30min39s, há 274 
Deputados presentes –  portanto, um número acima 
de 257 –  e, pelo Regimento, V.Exa. tem a obrigação 
de começar a Ordem do Dia. 

Quero alertar V.Exa. para o fato de que existem 9 
destaques relativos à MP nº 465. Se pedirem votação 
nominal para as 9, vamos passar aqui mais de 8 horas 
apenas discutindo esses destaques. E foi prometido 
que votaríamos hoje a PEC dos Suplentes. Ressalto 
que não estou aqui me posicionando acerca da maté-
ria, mas a favor da votação. Quero votar hoje. 

Então, peço a V.Exa. que cumpra o Regimento 
e comece agora a Ordem do Dia.

Presidente ACM Neto, que ora assume a condu-
ção dos trabalhos desta sessão, informo a V.Exa. que 
estou acabando de apresentar questão com base no 
art. 95 do nosso Regimento. Como sei que V.Exa. é 
um regimentalista, peço a V.Exa. que comece a Ordem 
do Dia. São 16h32min.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Silvio Costa, o interesse de V.Exa. 
é o de todos nós: o de que a Casa possa, o mais rápi-
do possível, retomar a normalidade, que possa haver 
acordo entre os Lideres partidários e que ainda hoje 
tenhamos condições de votar os itens constantes da 
pauta.
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Ocorre que o Presidente Michel Temer está pes-
soalmente envolvido no esforço de construir um acor-
do com os Líderes. E, neste momento, os Líderes da 
base do Governo estão reunidos com o Presidente 
a fim de trazer uma posição para a Casa. Acabei de 
dialogar com os Líderes da Oposição, que aguardam 
essa resposta dos colegas da base do Governo. A 
reunião ainda não se encerrou.

Até o momento em que a reunião termine e te-
nhamos, portanto, uma posição final, vamos manter 
a sessão como está, concedendo a palavra aos Srs. 
Deputados que desejarem se manifestar e acreditan-
do que esse acordo efetivamente pode viabilizar as 
votações de hoje, porque, na prática –  e não adianta 
deixar de falar a verdade – , se não houver acordo, di-
ficilmente haverá quorum para votarmos uma emenda 
constitucional. Estou sendo muito claro.

Então, quem quer votar a PEC dos Vereadores 
tem de contribuir para que o acordo aconteça. 

De minha parte, despenderei todos os esforços, 
enquanto o Presidente Michel aqui não chegar, para 
mantermos o bom clima desta sessão, e os Srs. Par-
lamentares continuarem se pronunciando. E, quando 
o Presidente voltar...

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, uma vez 
que V.Exa. está tão...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Estou respondendo a questão de V.Exa. Quan-
do o Presidente voltar com a posição final, então, da-
remos início à Ordem do Dia.

O SR. SILVIO COSTA – Presidente, por favor. 
Presidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra...

O SR. SILVIO COSTA – Presidente ACM Neto, 
por favor...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. quer fazer uma questão de ordem?

O SR. SILVIO COSTA – Para contribuir. Por favor. 
V.Exa. é um Deputado competente e também 

regimentalista –  competente no sentido amplo da 
palavra. Se quer esperar o acordo dos Líderes, para 
não atropelar o Regimento, V.Exa. tem a prerrogativa 
de suspender a sessão. O correto, pelo Regimento, 
é V.Exa., então, suspender a sessão, pois tem essa 
prerrogativa, e não atropelar o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Silvio Costa, V.Exa., na verdade, 
quer se sub-rogar a função do Presidente. Enquanto 
eu estiver presidindo, V.Exa. não fará isso, com todo 
o respeito que tenho a V.Exa.

O SR. SILVIO COSTA – Tudo bem. Então, con-
tinue atropelando o Regimento.

Durante o discurso do Sr. Silvio Costa, o Sr. Mar-
celo Ortiz, 1º Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a 
palavra ao Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas fazer 2 breves registros. 

O primeiro é relativo à aprovação do Estatuto da 
Igualdade Racial ocorrida há pouco, de forma unâni-
me, por Deputados de todos os partidos. Tenho a es-
perança de que, com esse Estatuto, o País seja mais 
justo, mais igual e menos discriminador.

Por essa importante tarefa, quero parabenizar o 
Deputado Carlos Santana, que presidiu a Comissão 
Especial; a Deputada Janete Pietá, do PT de São 
Paulo; o Deputado Vicentinho, também do PT de São 
Paulo; e o Deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, 
pela contribuição que deram para que chegássemos 
a este momento histórico, não apenas do Congresso, 
mas do País.

O segundo registro diz respeito à PEC dos Ve-
readores. 

Esta Casa tem de acabar com essa agonia. Não 
podemos mais prorrogar a decisão sobre a matéria. 
Isso desgasta a imagem do Poder Legislativo e sig-
nifica um sacrifício para dezenas de suplentes, que, 
reiteradas vezes, têm vindo aqui. 

Vou votar a favor da PEC, em primeiro lugar 
porque assim votei a proposta original. Em segundo 
lugar, porque não houve nenhum fato que justificasse 
mudança de voto. E, em terceiro lugar, Sr. Presiden-
te, porque este Congresso precisa recuperar suas 
prerrogativas. Quem tem de legislar neste País é o 
Congresso Nacional. Poder Judiciário é para julgar, 
não para legislar. 

Ao se intrometer numa atribuição que não era 
sua e reduzir o número de Vereadores de forma ale-
atória, o TSE agiu errado. Há municípios com 50 mil 
habitantes que têm o mesmo número de Vereadores 
que um município de 10 mil habitantes. Não houve um 
critério justo. O TSE simplesmente reduziu o número 
de Vereadores, mas não diminuiu as despesas do Po-
der Executivo com o Poder Legislativo. 

Essa PEC recompõe um pouco o número de Ve-
readores e não gera aumento de despesas. É impor-
tante dizer isso à sociedade brasileira, para não passar 
a ideia de que, ao aumentar o número de Vereadores, 
estamos gerando gastos financeiros. Não há aumento 
de despesa. O que existe é a recomposição do núme-
ro de Vereadores, que foi reduzido por uma resolução 
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do TSE, feita sem critério, de forma injusta, causando 
desequilíbrio na representação popular nas Câmaras 
Municipais do Brasil. 

Sr. Presidente, é incompreensível que o PSDB 
e o Democratas estejam fazendo oposição ao Brasil, 
obstruindo votações nas Comissões e no plenário, 
simplesmente para não deixar que o Presidente Lula 
tenha o mérito de, no seu Governo, fazer a regulação 
do marco do pré-sal. Foi no Governo Lula que se deu 
a descoberta dessa riqueza. Então, é mais do que 
justo que o Presidente Lula tenha o direito de fazer o 
regulamento. 

Portanto, Democratas e PSDB, deixem de bir-
ra! Deixem 2010 chegar! Desobstruam as votações 
para que os suplentes de Vereadores possam voltar 
para casa felizes e voltemos legislar na Câmara dos 
Deputados, recuperando, assim, a imagem do Poder 
Legislativo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estava na Presidência quando V.Exa. chegou e, na 
condição de Vice-Presidente, ocupou o lugar. 

A questão de ordem levantada pelo Deputado 
Silvio não se aplica ao art. 95. S.Exa. fez uma recla-
mação, disposta no art. 96. Por esse motivo, S.Exa. 
não poderia tê-la apresentado, mas apenas no caso 
do parágrafo único do art. 55: 

“Art. 55.  ................................................
Parágrafo único. Considerar-se-á como 

não escrito o parecer, ou parte dele, que in-
fringir o disposto neste artigo, o mesmo acon-
tecendo em relação às emendas ou substitu-
tivos elaborados com violação do art. 119, §§ 
2º e 3º (...)”

Veja V.Exa. que determinados Deputados querem 
trazer um posicionamento para aparecer e tirar a força 
da Presidência. Ao invés de ajudar os trabalhos, para 
que nós possamos, exatamente, chegar àquilo que 
mais queremos, que é votar a PEC dos Vereadores, 
eles vêm criar problemas para a Presidência.

Infelizmente, eu não estava aí e não pude res-
ponder a S.Exa. Mas acho que o Deputado não pode 
usar deste expediente: citar um artigo que não é o 
correto.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – V.Exa. tem razão. O Deputado Silvio Costa já 

havia sido devidamente esclarecido pela Presidên-
cia, e agora foi complementado por V.Exa., a quem 
agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Depu-
tado Emiliano José.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, em 
pronunciamento feito no dia 8 de setembro, o Deputa-
do ACM atacou o Governo Wagner de maneira pouco 
cuidadosa, beirando o limite da irresponsabilidade. O 
Deputado, que é jovem, mas experiente, sabe que 
segurança pública é assunto sério demais para ser 
tratado de maneira leviana, apressada, demagógi-
ca. O problema da segurança pública não preocupa 
apenas a Bahia. Preocupa o Brasil, e diz respeito a 
um conjunto de causas muito amplas, muitas delas 
vinculadas ao crime organizado em escala nacional 
e internacional. 

O Deputado tinha a obrigação de ser ainda mais 
cuidadoso se levasse em conta o fato de que seu avô 
comandou a política baiana com mão de ferro durante 
algumas décadas, governando e fazendo governadores, 
e a oligarquia à qual o Parlamentar pertence nunca foi 
nenhum modelo quanto à segurança pública. O único 
destaque da oligarquia quanto à segurança pública foi 
a repressão, a violência contra manifestantes indefe-
sos, de preferência contra jovens estudantes. Esse 
mérito, se mérito pode ser considerado, ninguém pode 
lhe negar. Pertence à História. 

O Parlamentar, apesar de sua juventude, há 
de se lembrar do que ocorreu em maio de 2001, em 
Salvador, quando a tropa de choque da Polícia Militar 
reprimiu violentamente manifestação de estudantes 
da Universidade Federal da Bahia. Mais do que isso, 
obedecendo às ordens do então Governador do Es-
tado, César Borges, homem de confiança do avô do 
Deputado, a polícia invadiu o campus da Universidade 
Federal da Bahia, descumprindo ordem judicial que 
impedia o acesso da polícia ao campus. 

César Borges, hoje Senador, ironia das ironias, 
pretendeu também, em pronunciamento no Senado 
nas últimas horas, ser crítico da política de seguran-
ça pública do Governo Wagner. Lembramos apenas 
esse episódio para ilustrar. Para mostrar ao Deputado 
e, de sobra ao Senador, que com um telhado de vidro 
desse tamanho não é possível atirar pedra no telhado 
do vizinho com tanta irresponsabilidade. 

Do “Big Brother” certamente o Deputado se 
lembra. Ele deu esse nome a um projeto que preten-
dia implantar em Salvador caso fosse eleito prefeito 
da cidade. Concorreu ao cargo em 2008. Irônico que 
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ele tenha utilizado esse nome. Não sei se um ato fa-
lho. Explico-me.

Eu também, como deputado estadual, usei o ter-
mo Big Brother. Mas foi para designar a política de 
grampeamento indiscriminado que campeou na Bahia 
por ordem do avô do Parlamentar, que se transformou 
num escândalo nacional de grande monta. A Bahia 
passou, então, a ser chamada de Bahia de todos os 
grampos, e isso não era ironia. Era a revelação da 
verdade. O que era apenas um caso amoroso, nove-
lesco, transformou-se numa política indiscriminada de 
grampeamento de pessoas, sobretudo de adversários 
políticos da oligarquia. 

Vejam, então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, como agia a oligarquia que hoje pretende ensinar 
o Governo Wagner como agir na área de segurança 
pública. Com violência contra estudantes, com violên-
cia contra adversários políticos. Montou um estado 
policialesco em plena democracia! 

E a decadência dessa oligarquia não é ocasio-
nal. Ela decorreu de sua incapacidade de entender os 
novos tempos que o Brasil e a Bahia viviam. Queriam 
viver como nos tempos da ditadura, onde, aliás, nas-
ceu o poder dela. 

Tudo isso evidencia o tamanho do telhado de 
vidro do deputado e também do senador. Mostra o 
quanto eram irresponsáveis na condução da política 
de segurança pública. Quando o Governo Wagner as-
sumiu, no início de 2007, encontrou as polícias civil e 
militar inteiramente desestruturadas, com equipamen-
tos sucateados, viaturas em condições deploráveis, 
e durante anos e anos não se realizavam concursos 
para a entrada de novos policiais militares. 

O Governo Wagner já agregou mais de 3 mil no-
vos policiais ao contingente da PM, e logo será acresci-
do mesmo número, tudo fruto de concursos realizados. 
Centenas de novas viaturas, melhoria da inteligência 
policial, a instituição do programa Ronda nos Bairros, 
aprovação das leis orgânicas da PM e da Polícia Civil 
são outras medidas adotadas pelo nosso Governo. 

Critica-se quando um governo quer referir-se ao 
passado. Mas tudo tem história. E a história não pode 
ser ignorada. Não pode e não deve ser apagada. 

O Governo Wagner está trabalhando, e traba-
lhando duro, para melhorar a situação da segurança 
pública em nosso Estado, disso os Srs. e as Sras. De-
putadas tenham certeza. Não há simplificação possível 
quando se fala de segurança. E menos ainda quando 
uma oligarquia deixa uma herança tão pesada como 
a que foi deixada para o nosso Governo. 

E estamos combinando a ação repressiva, inevi-
tável, e mais inevitável quando se trata do crime orga-
nizado, com as políticas do PRONASCI, que provoca 

a intervenção do Estado em áreas carentes, envolven-
do atividades de educação, de cultura, de melhoria as 
condições de vida das populações. 

Para mostrar ao deputado o quanto precisa ser 
cuidadoso em suas críticas, lembro editorial do jornal 
de sua família, criticando duramente a política de se-
gurança do então Governador Paulo Souto, inegavel-
mente um político que vivia sob inteiro comando do 
avô do Parlamentar. 

O editorial, ao comentar o descalabro da situação 
de segurança na Bahia, aí sim, era descalabro, dizia 
que –  e aqui coloco as devidas aspas –  “o Governador 
Paulo Souto não pode ficar indiferente a este quadro. 
O problema não é apenas de recursos materiais, mas 
também de recursos humanos. É preciso competência, 
o que está em falta na Secretaria de Segurança Públi-
ca. Os números da escalada de violência em Salvador 
comprovam que é grave a situação de segurança em 
nosso Estado”.

O Jornal Correio da Bahia, que é da família do 
Parlamentar, valia-se da extraordinária figura de Gey 
Espinheira, que já não está entre nós, para revelar com 
mais crueza o quanto era precária a situação da se-
gurança no Estado da Bahia. Nada mais do que 97% 
dos crimes eram catalogados como insolúveis e 60% 
da população revelavam medo da polícia por conta da 
impunidade e corrupção. Gey Espinheira dizia então: 
“São grupos de extermínio, corpos desovados, ou seja, 
todos apostando na impunidade, e infelizmente nada 
é feito. Está na hora de a Secretaria de Segurança 
se manifestar”. Era a advertência de um sociólogo 
extraordinário.

O Deputado e o Senador sabem que o Governo 
Wagner não subestima o problema da segurança. Sa-
bem de nossas políticas. Querem, no entanto, fazer 
luta política, ideologizando o debate. O Governo da 
Bahia vai prosseguir em sua trajetória rigorosamente 
democrática, lutando pela paz na Bahia, pela segu-
rança dos cidadãos e cidadãs, sempre rigorosamente 
dentro da lei. Sem reprimir o povo, sem Big Brothers, 
sem grampos. Polícia foi feita para proteger o povo, 
e não para reprimi-lo. É assim que pensa o Governo 
da Bahia, é assim que age o Governo democrático 
de Wagner.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jor-
ginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Sras. e Srs. Deputados, Sras. 
e Srs. Vereadores presentes à Casa, demais senhoras 
e senhores que nos assistem, sou um Deputado caipira 
por excelência –  95% dos meus votos foram emitidos 



48564 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

no interior. E já disse aqui que sou municipalista de 
carteirinha. Comecei minha carreira como Vereador, 
disputei eleição para Vereador e para Prefeito e sei o 
que é ganhar e perder uma eleição. Admiro, portanto, 
quem tem coragem de disputar uma eleição. 

Espero que possamos construir um acordo, a 
fim de, o mais rápido possível, darmos uma resposta, 
favorável ou não, aos Vereadores. Cada um vai ma-
nifestar sua posição –  particularmente, sou favorável 
à PEC – , e vamos responder a essas pessoas que 
estão se mobilizando democraticamente em defesa 
da eleição que disputaram e que sofreu a interferên-
cia do Poder Judiciário, quando fez as vezes do Poder 
Legislativo.

Aproveitando a oportunidade, quero fazer alguns 
breves registros, Sr. Presidente.

Em primeiro lugar, parabenizo o Município de 
Rancharia, por intermédio do Prefeito Alberto César 
Centeio de Araújo, o Ieia, e do Presidente da Câma-
ra, José Carlos, pela inauguração da nova agência do 
INSS, após 10 anos de espera, em que o prédio este-
ve abandonado. Na manhã de terça-feira, estivemos 
em Rancharia, juntamente com o Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, o Ministro José Pimentel, o Dr. Valdir Si-
mão e toda a diretoria de São Paulo, de Presidente 
Prudente e de Marília. 

Parabenizo, portanto, o Município de Rancharia.
Em segundo lugar, quero mandar um abraço ao 

Município de Tarumã, por intermédio do Prefeito Jairo, 
do Vice-Prefeito Marcos Silveira, de Fernando Ronca-
do, de Antônio Carlos, Presidente da Câmara, e de to-
dos aqueles que nos receberam com o maior carinho 
neste final de semana, numa grande festa.

Parabenizo a colônia japonesa do Município de 
Mirandópolis, do Bairro da Primeira Aliança, que com-
pletou no dia 7 de setembro, dia de meu aniversário, 
85 anos de existência. 

Do mesmo modo, envio os meus parabéns ao 
Município de Rinópolis, interior de São Paulo, na pes-
soa do Prefeito Valentim, do Presidente Nelson e de 
toda a comissão do rodeio, pela bela festa realizada 
no final de semana.

Quero também deixar meus parabéns a toda a 
rede de professores da minha querida cidade de Ara-
çatuba, ao Tiro de Guerra, à Polícia Militar e à Guarda 
Municipal, que fizeram, na manhã do dia 7 de setem-
bro, um grande desfile cívico.

Aproveito ainda para mandar um abraço para o 
Prefeito em exercício da querida cidade de Mirandó-
polis, Francisco Romeu, que, em razão da licença do 
Prefeito José Antonio, que está em viagem, assumiu o 
comando municipal no dia de ontem. Desejo a S.Exa. 
todo o sucesso.

Para finalizar, Sr. Presidente, parabenizo os su-
plentes de Vereador pela bonita mobilização que vêm 
fazendo. Esta Casa é movida à pressão, tanto da mídia 
quanto da população. Quando as pessoas têm interes-
se elas vêm aqui. E, qualquer que seja o resultado da 
votação, os senhores estão de parabéns por se mobi-
lizaram democraticamente em defesa do voto. Durante 
décadas, lutamos para ter eleição no Brasil, e como é 
duro arrumar voto para se eleger Vereador! 

Então, que tenhamos essa votação o mais rá-
pido possível, nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
Relator da matéria, para que possamos responder à 
sociedade, que aguarda um “sim” ou um “não”, e en-
cerrarmos esse assunto.

Obrigado, Sr. Presidente ACM Neto, pela tole-
rância de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Deputado Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, marisqueiras e pescadores, a 
pesca predatória constitui um dos maiores problemas 
enfrentados pelas comunidades pesqueiras do Ceará. 
E, para fiscalizar os 573 quilômetros do litoral cearense, 
o IBAMA dispunha de apenas duas lanchas rápidas 
alugadas e um barco que está parado há 6 meses no 
cais pesqueiro do Mucuripe, em Fortaleza.

A realidade, porém, agora é outra. Com prazer, 
informo que, ontem, dia 8 de setembro, estive no pá-
tio das Docas, no Porto do Mucuripe, juntamente com 
o Governador Cid Gomes, o Ministro da Aquicultura 
e Pesca, Altemir Gregolin, e o Secretário do Desen-
volvimento Agrário, Camilo Santana, na cerimônia de 
entrega de uma Lancha Patrulha SEAP-02 ao Gover-
no do Estado. 

Essa lancha, que custou 1,3 milhão de reais, 
pode chegar a mais de 60 quilômetros por hora, além 
de possuir equipamentos que facilitam a fiscalização 
da costa marítima e recursos que permitirão aos ficais 
passarem mais de um dia no mar. Ela será utilizada 
pelo Comando da Polícia do Meio Ambiente –  CPMA 
e pelo IBAMA, para reforçar o combate à pesca pre-
datória da lagosta no Estado. 

A pesca predatória está reduzindo consideravel-
mente a produção e exportação de lagosta nos últimos 
anos. Segundo a Federação das Indústrias do Esta-
do do Ceará –  FIEC, no primeiro semestre de 2009, 
houve uma queda de 18,2% no valor das exportações 
estaduais de lagosta e camarão. Em 2008, o Ceará 
exportou 720,5 milhões de dólares e, em 2009, 589,5 
milhões de dólares.

A pesca predatória, realizada por mergulhadores 
com compressores, tem prejudicado os pescadores 
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cearenses, em especial os pescadores artesanais, a 
ponto de muitos deles não conseguirem mais sair ao 
mar para pescar, seja pela escassez da lagosta, seja 
em razão da violenta intimidação que sofrem. 

Segundo dados da Secretaria do Desenvolvimen-
to Agrário –  SDA, existem cerca de 30 mil pescado-
res cadastrados no Ceará. Uma grande parte desses 
trabalhadores está envolvida com o setor lagosteiro, 
desenvolvendo atividades nas áreas de construção e 
reparo de embarcações e aparelhos de pesca, ven-
da de material, fornecimento de rancho, fabricação e 
transporte de gelo, comercialização, recepção, arma-
zenagem, beneficiamento, congelamento e exportação 
da produção.

Por isso, é importante intensificar o combate à 
pesca predatória, razão pela qual tenho constante-
mente chamado a atenção das autoridades para a 
necessidade de maior fiscalização e da manutenção 
de política que coíba essa prática tão nociva ao setor 
pesqueiro e à sociedade em si. 

Ainda dentro das atividades da Semana de Pesca, 
participei da abertura do II Fórum de Discussão sobre 
Comercialização e Qualidade do Pescado, ocorrido 
no SEBRAE, em Fortaleza, evento que visa contribuir 
para aprimorar o conhecimento e o desenvolvimento 
de técnicas que ampliem o consumo de pescado. 

Congratulo-me, pois, com o Ministro Altemir Gre-
golin e com todo o setor pesqueiro do Ceará por essa 
conquista que beneficiará os trabalhadores do setor 
e a sociedade. 

A alegria maior dos que compõem a Frente Par-
lamentar da Pesca é verificar que há o envolvimento 
dos Governos Estaduais e Municipais com a pesca 
brasileira. 

Não podemos mais continuar discriminando o 
pescador como se a sua fosse uma profissão mise-
rável ou relegada aos escravos, temos de entrar na 
atualidade, temos de, na Comissão de Educação, dis-
cutir uma política de educação voltada para essas co-
munidades de pesca nos períodos de defeso, quando 
deveria haver um acréscimo, nos cursos escolares, de 
matérias direcionadas a esse assunto, até porque há 
necessidade de especificidade no ensino. 

O ensino brasileiro tem de passar por reforma. 
Faço, então, um apelo no sentido de que essa refor-
ma vise inclusive às necessidades das comunidades 
pesqueiras. Que haja um estudo direcionado que en-
sine às crianças dessas comunidades a preservação 
ambiental, pois assim preservaremos também os mo-
radores mais antigos das praias brasileiras. 

Quero aproveitar ainda esta oportunidade para 
estimular o povo brasileiro a comer peixe. Comam o 
nosso peixe, comam tainha, comam robalo, comam 

pescada amarela e pescada branca. Peixe é saúde, 
é vida. 

A propósito, ressalto que o Ministério da Pesca 
aprovou a realização da Semana do Peixe, para que o 
povo brasileiro tenha não somente o hábito de ter em 
sua mesa arroz e feijão, mas também o peixe.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Dr. Paulo 
César.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero saudar os suplentes de Vereador de 
todo o País, em especial os do nosso Estado, Rio de 
Janeiro. Que neste 9 de setembro possamos dar fim 
ao calvário e à peregrinação que eles vêm enfrentan-
do há tanto tempo e aprovar a PEC dos Vereadores, 
a fim de que possam ser imediatamente reconduzidos 
às suas cadeiras nas Câmaras Municipais.

Quero dizer àqueles Vereadores que já têm seus 
gabinetes, suas cadeiras que parem de gastar dinhei-
ro, vindo a Brasília. Devem guardá-lo, porque terão de 
gastá-lo reformando os gabinetes e formando novos ga-
binetes para os suplentes que assumirão em breve.

É preciso avançar, Sr. Presidente. Precisamos 
votar a PEC dos Vereadores, a Emenda nº 29, fazer 
a reforma tributária, aprovar os projetos que tratam do 
pré-sal. O País precisa avançar. Para isso, esta Casa, 
que sempre trabalhou, continuará trabalhando.

Vamos dizer “sim” aos suplentes de Vereadores! 
Que os cerca de 7 mil Vereadores possam ser recon-
duzidos às Câmaras Municipais!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Julião 
Amin.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
quero me congratular com todos os Vereadores dos 
diversos Municípios brasileiros em visita à Casa, em 
especial com meus conterrâneos que representam 217 
Municípios do meu Estado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
esta oportunidade para homenagear minha cidade, São 
Luís, Capital do Maranhão, que completa 397 anos. 
Fundada em 8 de setembro de 1612 por franceses.

Foi formada por índios, africanos, europeus, ára-
bes, entre outros povos. E essa miscigenação que con-
tribui para forjar o caráter forte de nossa gente.

São Luís, dentre tantas riquezas e belezas, pos-
sui o maior acervo arquitetônico do Brasil. Conta com 
a maior concentração de azulejaria portuguesa fora 
de Portugal.
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Tudo isso ajudou a formar às duras pena aque-
le povo maravilhoso. Nossa cidade, que ostenta o 
título de Patrimônio da Humanidade, concedido pela 
UNESCO, o que muito nos orgulha, é também berço 
de poetas, intelectuais e escritores de verdade, que 
firmaram seu nome e de nossa terra nas mais diversas 
áreas da cultura brasileira. O que nos rendeu o título 
de Atenas brasileira.

Quero homenagear esse importante segmento de 
nossa gente, nas pessoas do jornalista José Ribamar 
Borgéa e da combativa Maria Aragão. Cujas histórias 
se confundem com a de nossa cidade. Com seu espí-
rito combativo, essência de nossa gente que nunca se 
curvou aos poderosos e que nos faz ostentar mais um 
título que muito nos orgulha, de Ilha Rebelde.

Quero aqui também homenagear o cidadão co-
mum, mas não menos importante de nossa cidade. 
Como os que construíram bairros como o eixo Itaqui-Ba-
canga, João de Deus, São Bernardo, Vila Brasil, Lira, 
Belira, Madre Deus, Goiabal, Anil, Filipinho, Cohab, 
Cohatrac, Monte Castelo, Calhau, Renascença, Turu, 
Olho D’água, Bequimão, Vinhais, Angelin, Araçagi, 
João Paulo, Alemanha, Tirirical, Coroado, Coroadinho, 
Vila Palmeira, Fátima, Liberdade, Cidade Operária e 
tantos outros, e nossa zona rural. A Cidade Olímpica 
é a maior ocupação da América Latina.

Sr. Presidente, quero concluir, homenageando 
minha cidade com o Hino Louvação a São Luís, de 
autoria do poeta Bandeira Tribuzzi

“Ó minha cidade
Deixa-me viver
que eu quero aprender
tua poesia
sol e maresia
lendas e mistérios
luar das serestas
e o azul de teus dias
Quero ouvir à noite
tambores do Congo
gemendo e cantando
dores e saudades
A evocar martírios
lágrimas, açoites
que floriram claros
sóis da liberdade
Quero ler nas ruas
fontes, cantarias
torres e mirantes
igrejas, sobrados
nas lentas ladeiras
que sobem angústias
sonhos do futuro
glórias do passado.”

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eliene 
Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, acompanhando o bom desempenho nacional, 
Mato Grosso registrou a criação de 4.674 novos postos 
de trabalho no mês de julho, segundo levantamento 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
–  CAGED, divulgado nesta semana pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Embora os números sejam inferiores ao mesmo 
período de 2008, o saldo, resultado de 31.434 admis-
sões e 26.760 desligamentos, é bastante positivo. O 
setor agropecuário foi o que mais empregou no Es-
tado, com a criação de 2.650 novos postos, seguido 
da construção civil, com 1.021, da indústria, com 659, 
e do comércio, com 372. A variação no mês de julho 
foi 0,95%.

Em todo o País, de acordo com os números do 
CAGED, foram criados 138.402 empregos formais. 
Esse saldo líquido positivo é resultado de 1.398.181 
contratações e 1.259.779 demissões e representa 
um crescimento de 0,43% em relação ao estoque de 
empregos de junho. Segundo o Ministério, o saldo é o 
melhor resultado do CAGED para o ano de 2009.

Em julho de 2008, o CAGED havia registrado 
um saldo positivo de 203.218 empregos formais. No 
acumulado de janeiro a julho deste ano, o CAGED 
acumula um saldo positivo de 437.908 empregos com 
carteira assinada, o que representou um aumento de 
1,37% sobre o estoque de empregos existentes no 
fim de dezembro de 2008. Nos 7 primeiros meses do 
ano passado, tinham sido criados 1.564.606 empre-
gos formais.

A indústria gerou, em julho, um saldo líquido po-
sitivo de 17.354 empregos formais, segundo os dados 
do CAGED. Esse foi o melhor desempenho mensal do 
setor desde o agravamento da crise econômica, em 
setembro do ano passado. Mas segundo o CAGED, 
o saldo entre admissões e demissões na indústria 
começou a ficar negativo em novembro de 2008. No 
acumulado de 2009, de janeiro a julho, o saldo de 
empregos formais na indústria ainda está negativo, 
em 127.123.

Ainda segundo os dados do CAGED, o setor 
que mais se destacou em julho foi a construção civil, 
com saldo positivo de 32.175 postos de trabalho com 
carteira assinada. Nos 7 primeiros meses de 2009, o 
setor registra um saldo positivo de 111.580 empregos 
formais.

Também em julho, o setor de serviços registrou 
saldo positivo de 27.655 vagas formais, elevando para 
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263.090 o número de postos de trabalho formais cria-
dos no acumulado de janeiro a julho deste ano.

Na comparação entre junho e julho, houve expan-
são do emprego em todos os setores: construção civil, 
32.175; agricultura, 29.483; serviços, 27.655; comércio, 
27.336, e indústria de transformação, 17.354.

Regionalmente, os resultados ficaram positivos: 
Sudeste, 65.344; Nordeste, 39.291; Sul, 11.624; Cen-
tro-Oeste, 11.115, e Norte, 11.028. O destaque foi o 
Estado de São Paulo, 52.811, tanto no interior como 
na região metropolitana.

Nos últimos 12 meses, foram criadas 325.506 
vagas. Isso representa uma perda de mais de 1 mi-
lhão de empregos em relação ao resultado no final de 
2008 –  1,452 milhão de vagas. Com a recuperação 
verificada em julho, no entanto, o Governo mantém a 
previsão de fechar os 12 meses encerrados em 2009 
com a criação de 1 milhão de empregos.

Por outro lado, o Ministro Carlos Lupi afirmou 
que o resultado de agosto deve superar a marca de 
150 mil novas vagas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
a oportunidade para manifestar-me favoravelmente à 
PEC dos Vereadores. Vemos todo o empenho deles. 
Sua aprovação não vai onerar os cofres públicos e vai 
dar melhores oportunidades a mais de 7 mil suplen-
tes, que, com muita dificuldade, traçaram um projeto 
de campanha, andaram, gastaram a sola da botina. 
É preciso trazer, então, a decisão rápida, dando essa 
oportunidade aos suplentes de Vereadores.

Vamos votá-la. Já houve o compromisso do Pre-
sidente Michel Temer de que hoje a votaríamos. Não é 
possível isso não ocorrer. Vamos colocá-la em votação 
na sessão extraordinária de hoje, como prometido, e 
dar tranquilidade a milhares de suplentes de Verea-
dores no Brasil, de forma especial do meu Estado, 
Mato Grosso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – É para dar como lido, Deputado Gervásio Silva?
O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer um 
apelo a V.Exa. e ao Presidente Michel Temer para 
que às 19h, no horário regimental, encerremos esta 
sessão, independentemente dos acordos ou não, 
da obstrução ou não, com o quorum que houver 
na Casa, para votarmos, em primeiro turno, a PEC 
dos Vereadores.

É o apelo que faço a V.Exa., em reconhecimento 
a esses que vieram a esta Casa na semana passa-
da e que estão aqui novamente esta semana. Para 
muitos que, como eu, passaram pelas Câmaras de 

Vereadores, é uma questão de justiça votar com bre-
vidade essa PEC.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre De-
putado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero saudar a representação de suplen-
tes de Vereador que visita esta Casa.

Juntamente com o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá e a Comissão Especial, tratamos desse assunto, 
para corrigir uma intervenção feita sobre a competên-
cia desta Casa.

O Tribunal Superior Eleitoral, em 2004, interveio 
e modificou a composição das Câmaras de Vereado-
res, retirando membros, mas sem retirar a correspon-
dente receita.

Nós estamos aqui exercendo a nossa competên-
cia constitucional como Poder Legislativo. Nós rejeita-
mos todos os ataques, inclusive de setores da mídia, 
que tentam desqualificar essa emenda constitucional, 
que é moralizadora, porque reduz gastos, e justa, por-
que democraticamente transfere para as Câmaras de 
Vereadores a representação proporcional nos Muni-
cípios. Em meu Estado há Municípios de 3 mil habi-
tantes com 9 Vereadores, ao mesmo tempo em que 
outros, com 90 mil habitantes, contam com apenas 10 
Vereadores. Está incorreta essa representação. Nós 
temos que reparar isso.

Além do mais, quero trazer aqui a manifestação 
de apoio da União dos Vereadores do Brasil e da Asso-
ciação Brasileira de Câmaras Municipais a essa PEC. 
Portanto, estamos aqui exercendo nossa competência 
e reparando uma injustiça cometida contra a represen-
tação popular na Câmara de Vereadores.

Nós sabemos que o voto começa lá no Municí-
pio. Fui Vereador em Recife e sei do contato direto 
que tem com a população o Vereador. Sei que muitos 
desses suplentes não cumprem mandato de Vereador 
porque foram impedidos pelo poder econômico: não 
conseguiram competir com as máquinas de dinheiro, 
que terminaram tomando seus assentos.

Nós sabemos que é importante buscar uma re-
presentação proporcional e qualificada e não aceita-
mos esse preconceito, essa atitude de querer des-
qualificar essa proposta de emenda constitucional, 
já aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, que volta a esta Casa para ser novamente 
aprovada, porque entendo que a maioria aqui tem 
esse compromisso.

Sr. Presidente, Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, V.Exa. é do DEM. Nós temos dife-
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renças políticas, mas não podemos deixar, nesta 
hora, que elas atrapalhem uma votação importante 
como essa para melhorar a representação popular. 
Vamos trabalhar juntos para que possamos aprovar 
essa matéria e devolver às Câmaras de Vereadores 
a representação que elas merecem. Que elas não 
sejam tolhidas. 

Enquanto esta Casa não fizer uma reforma po-
lítica, nós vamos continuar sendo atropelados pelo 
Poder Judiciário. Nós temos que fazer essa correção, 
como estamos fazendo aqui, para repor a represen-
tação popular nos municípios.

Nesse sentido é que participamos. E aqui eu não 
escondo o meu voto, como não escondi na Comissão. 
Abri a voz para quem fosse favorável ou contrário. Fi-
zemos o debate, de forma democrática, para impedir 
que alguns dissessem que estávamos fazendo uma 
votação de forma dirigida. Isso foi feito ouvindo as di-
versas partes. Fiz reuniões em meu Estado, ouvi os 2 
lados. Está na hora de aprovarmos essa matéria. Por 
isso, vamos ao voto para fazer valer a representação 
popular em nosso País!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à Deputada Maria Lúcia 
Cardoso.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB-
MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quero cumprimentar os meus conterrâneos 
mineiros, os suplentes de Vereadores que aqui estão 
na expectativa de que votemos essa PEC.

Quero dizer a todos os suplentes de Vereadores 
e aos mineiros que estão com a bandeira mineira que 
sou solidária à causa. 

Sejam bem-vindos.
O SR. FERNANDO NASCIMENTO Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
no momento de esta Casa, no dia de hoje, um dia his-
tórico, fazer justiça a todos os suplentes de Vereado-
res do nosso País.

Esta Casa sempre lutou pela democracia. O 
que estamos fazendo aqui é nada mais nada menos 
do que reparar a injustiça cometida em nosso País 
contra os suplentes de Vereadores. Vamos recons-
tituir o número de Vereadores que sempre tivemos 
em nosso País.

Sr. Presidente, quero deixar um fraterno abraço 
a todos os pernambucanos que aqui estão e dizer que 
o nosso voto é “sim”, pela reconstituição do número 
de Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, tenho em minhas mãos um pa-
recer jurídico do ex-Ministro do TSE José Delgado. E 
quero ler a parte da conclusão, para mostrar a impor-
tância da PEC dos Vereadores.

A conclusão é a seguinte:
“A PEC dos Vereadores, em tramitação 

na Câmara, não contém nenhum vício formal 
nem material. A referida proposta não sofre 
qualquer limitação circunstancial, material ou 
implícita, prevista na Carta Magna.

A sua tramitação, até o presente mo-
mento, obedeceu aos ditames da Constitui-
ção Federal e aos Regimentos do Senado e 
da Câmara.

O Poder Legislativo goza de liberdade 
e autonomia para votar e aprovar emendas à 
Constituição, estando limitado apenas em re-
lação às cláusulas pétreas fixadas pela Carta 
Magna.

A PEC dos Vereadores não está atingida 
pelas cláusulas pétreas previstas na Constitui-
ção Federal. O seu objetivo é apenas o de rea-
linhar a composição das Câmaras Legislativas, 
dando-lhes maior expressão e representativi-
dade. Em um Estado Democrático de Direito, a 
vontade do legislador deve ser respeitada com 
o máximo de amplitude, só sofrendo controle 
quando violar postulados, princípios e regras 
postos na Constituição Federal.

A PEC dos Vereadores, se aprovada, 
deverá entrar em vigor imediatamente na data 
da sua promulgação. Havendo a aprovação da 
referida PEC, a sua promulgação é obrigatória 
e deve ser de imediato.

A entrada em vigor da mencionada PEC 
determina que imediatamente seja aberta a 
fase de cálculos eleitorais, definição dos elei-
tos, participação de cada partido, diplomação 
e posse. Nenhum Presidente de Poder Legis-
lativo Municipal pode criar embaraços para a 
posse dos Vereadores considerados eleitos e 
diplomados. 

Os Vereadores que estão exercendo os 
atuais mandatos têm direito adquirido, em nada 
pode ser alterado. Deverão permanecer no 
exercício do cargo de representação popular 
que lhes foi legitimamente concedido pelo Po-
der Judiciário e pelo Poder Legislativo. As Leis 
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Orgânicas Municipais devem ser imediatamen-
te alteradas para se adaptarem às determina-
ções da nova emenda constitucional.

Brasília, 8 de setembro de 2009”

É o parecer do ex-Ministro do TSE José Delgado. 
Li para toda a Casa para acabar de vez com a história 
de que a PEC tem qualquer vício, qualquer defeito ou 
qualquer falha. Temos de definir, até porque essa PEC 
tem, conjuntamente, a redução de repasse das Pre-
feituras para as Câmaras Municipais de 8% para 7%, 
de 7% para 6%, de 6% para 5% e de 5% para 4,5% 
ou 4,3%, representando uma redução de 1,4 bilhão de 
reais todos os anos.

Portanto, pela representatividade popular, vamos 
aprovar a PEC dos Vereadores.

Parabéns, senhores suplentes!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Capi-
tão Assumção.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero dar as boas-vindas aos suplentes de Vereado-
res do Estado do Espírito Santo, presentes nas gale-
rias. Sejam bem-vindos, suplentes de Vereadores de 
todo o Brasil! 

Dirijo-me, de maneira especial, ao Deputado 
Camilo Cola, que está envidando todos os esforços 
necessários para que os suplentes de Vereadores 
do Estado do Espírito Santo estejam presentes nesta 
Casa acompanhando a discussão e votação da PEC 
dos Vereadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais 
uma vez falo dos inúmeros crimes que assolam nos-
so País, da necessidade de maiores investimentos na 
segurança pública. E, nesse sentido, me reporto ao 
processo que culminou na emancipação política do 
Brasil. Falo da Independência do Brasil, que resultou 
na autonomia política do País, na sua independência 
do reino de Portugal, no início do século XIX, exata-
mente no ano de 1822. 

De acordo com a história oficial, no dia 3 de junho 
de 1822, D. Pedro recusou fidelidade à Constituição 
portuguesa e convocou a primeira Assembleia Cons-
tituinte brasileira, mais tarde anulada pelos portugue-
ses que ameaçavam, inclusive, enviar tropas e exigir 
o retorno imediato do príncipe regente.

No dia 7 de setembro, às margens do riacho Ipi-
ranga, (cidade de São Paulo), o Príncipe Regente D. 
Pedro bramou perante sua comitiva um grito de liber-
dade: “Independência ou Morte!”, em resposta às exi-
gências da Corte para o seu retorno à Portugal.

A Independência do Brasil é um dos fatos histó-
ricos mais importantes de nosso País, pois marca o 

fim do domínio português e a conquista da autonomia 
política. O processo de independência se estendeu 
até a adoção da primeira Constituição brasileira, em 
25 de março de 1824, elaborada pelo Conselho de 
Estado.

A autonomia política garantida pela Carta Maior 
dá aos Estados o poder de promulgar suas próprias 
Constituições e suas políticas de investimentos. Essa 
capacidade de auto-organização e de autolegislação 
está consignada no art. 25 da nossa Constituição da 
República, segundo o qual “os Estados organizam-se 
e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios da Constituição”.

Embora o ocorrido em 7 de setembro tenha sido 
de grande valor, este fato histórico não provocou rup-
turas sociais no Brasil, pois a população mais pobre 
e desprovida de igualdade social não pode perceber 
o significado pleno de independência e de autonomia 
política e auto-organização dos Estados. A distribuição 
de renda continuou desigual, os Estados brasileiros 
continuaram desprovidos de segurança pública plena, 
as pessoas passaram a ficar reclusas dentro de suas 
próprias casas e terem assim, seu direito de ir e vir 
tolhido pelo crime. 

Refiro-me ao meu Estado, o Espírito Santo. O 
povo sequer tem conhecimento para onde vai o di-
nheiro arrecadado de seus impostos e contribuições 
e se ele realmente está sendo bem investido como 
prometido. Será então que os gastos com a seguran-
ça pública realmente estão sendo promissores para a 
redução do crime a fim de que a sociedade capixaba 
conheça o verdadeiro significado de independência? 
Ou os índices divulgados pelo Governo em investi-
mentos em segurança pública pretendem mascarar a 
triste realidade do Estado, que não possui ainda sua 
independência plena do crime?

Fico com a segunda hipótese, pois até omitir o 
número de homicídios no Estado no primeiro semestre 
deste ano o Governo já fez. Divulgou dados de 999 
mortes, quando na verdade, os números foram ainda 
maiores: 1.004 mortes no primeiro semestre, ou seja, 
em apenas 6 meses.

No Espírito Santo, dentro dos berços do crime, os 
grandes chefões do tráfico ditam as regras de como, 
quando e a que horário a população pode seguir livre-
mente e também com quem as pessoas devem con-
versar, impedindo-as de falar até com a polícia. E se 
descumprirem alguma regra poderão fazer parte dos 
registros de óbitos. Os moradores dos bairros atual-
mente ocupados pela polícia estão cansados de ser 
sevandijas e sabujos dos bandidos. O jornal A Tribuna, 
do dia 31 de agosto, até ressaltou que moradores dos 
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bairros atualmente ocupados pela PM foram proibidos 
inclusive de darem água aos policiais.

Vejam só, senhores, que absurdo! Mas é assim 
que o Espírito Santo passa os seus atuais dias, e esse 
foi apenas um pequeno exemplo. O Espírito Santo pre-
cisa de uma verdadeira política de combate ao crime 
e do efetivo completo da polícia, conforme prevê a lei 
daquele Estado.

Não é a primeira vez que registro nesta Casa 
que no Estado do Espírito Santo existe um déficit de 
1.805 policiais.

O Governo, para driblar a deficiência no efetivo 
da corporação da Polícia Militar, e aproveitando-se do 
regulamento anacrônico ao qual os militares devem se-
guir, sem direito a manifestações e protestos, alterou 
a jornada de trabalho dos militares, para omitir para 
a população capixaba o caos da segurança pública e 
dizer a ela que policiais são escravos, e por isso têm 
de trabalhar em longas jornadas nas ruas. O Governo 
quer dizer, portanto, para a população capixaba que o 
policiamento ostensivo aumentou, quando na verda-
de, houve apenas um remanejamento desumano da 
escala de trabalho.

A verdade é que os policiais agora, além da pre-
cariedade de armamento, da falta de equipamentos 
de segurança para o trabalho, e de dignidade sala-
rial, estão sendo tratados como verdadeiros escravos, 
onde só são relevantes para o Estado os números de 
exaustivas horas trabalhadas. 

O Imperador do Espírito Santo, seu Secretário de 
Segurança Pública e o próprio Comandante-Geral da 
PM não querem nem saber da qualidade e dignidade 
do trabalho que exercem os militares, pois eles são 
regidos por um regime rigoroso de absoluta sujeição 
ao superior e por isso nem se quer podem reivindicar 
melhorias. A intenção deles é somente mostrar para 
a população o bom trabalho que vêm exercendo na 
melhoria da segurança pública.

Reduziram o tempo de folga do militar e masca-
raram a deficiência do efetivo de policiais e o aumento 
do número de homicídios. O Espírito Santo, de acordo 
com levantamento feito pelo Ministério da Justiça com 
os dados do ano passado (2008), recebeu a medalha 
de segundo Estado do País em número de homicídios 
para cada 100 mil habitantes. Ao final do ano, se con-
tinuar com esse crescimento no número de mortes, 
poderá ganhar a medalha de ouro como primeiro lugar 
no ranking de homicídios. Então eu pergunto, será que 
a população pode compreender o verdadeiro signifi-
cado da palavra “independência”?

Eu não me cansarei de cobrar do Chefe do Po-
der Executivo do Estado do Espírito Santo melhorias 
na segurança pública. Os números de mortes têm que 

diminuir! A população precisa conhecer o significado 
de independência plena do crime e o direito de ir e vir, 
sem medo e com segurança!

Finalizando meu pronunciamento, conclamo to-
dos os Parlamentares deste Congresso Nacional a 
tomarem um ato de coragem, aprovando a PEC de 
nº 300, de 2008. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Tonha 
Magalhães.

A SRA. TONHA MAGALHÃES (PR-BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores suplentes de 
Vereador, especialmente os da Bahia, na quarta-feira 
passada tivemos esta mesma expectativa e de repen-
te esta Casa retirou da pauta a PEC que aumenta o 
número dos Vereadores. Mas hoje eu espero que a 
Câmara dos Deputados não venha colocar nenhum 
empecilho. Nós realmente precisamos aprovar a PEC 
dos Vereadores. Somente aquele Parlamentar que já 
foi Vereador, como já fui, e com muita honra, é que 
sabe a importância do Vereador na vida da comuni-
dade do seu Município. 

O Vereador é aquele servidor da comunidade a 
todo instante. Ele está presente na hora da fome, da 
doença, da morte. É sempre o Vereador que é solici-
tado pela comunidade, principalmente pelas pessoas 
mais humildes. 

Por este motivo, tenho certeza de que nenhum 
Parlamentar, hoje, vai se furtar a votar “sim” à PEC 
dos Vereadores, até porque esses suplentes e muitos 
outros já vieram a esta Casa várias vezes, e sabemos 
que não é fácil chegar até Brasília, deixar sua cidade, 
sua família, encarar gastos com a viagem, enfim, fazer 
sacrifícios para chegar até aqui. 

Hoje é preciso que se dê um basta! 
Peço ao nosso bom Deus que, na sua infinita 

bondade, lhes dê força, vitória e sucesso para que 
possam servir bem ao povo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Abe-
lardo Camarinha.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, mais uma vez, trago o meu apoio aos Vereadores 
de todo o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral cassou, 
como se estivesse em um regime arbitrário, de dita-
dura, os mandatos dos Vereadores eleitos em 2004 e 
em 2008. E, hoje, esta Casa tem um grande serviço a 
prestar: devolver o mandato a esses Vereadores. 
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A maneira como agiram os ilustres membros do 
TSE excluiu a representatividade do mais humilde, 
do que mora mais longe, do que faz parte das asso-
ciações de bairro e encareceu as eleições por esse 
Brasil afora.

Por isso, o PSB do meu Estado, São Paulo, vai 
votar unido, a favor do aumento da representatividade, 
a fim de que a população tenha mais voz, tenha mais 
vez, e o Estado gaste menos.

Sr. Presidente, Deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, quero também deixar registrado o meu 
protesto em relação à compra de armamentos pelo 
Presidente Lula. 

O País está perplexo. A educação, a saúde, a 
segurança pública clamam por verbas, enquanto o 
Presidente pensa em criar uma nova CPMF, empresta 
15 bilhões ao FMI, compra 25 bilhões em armamento 
e não discute isso amplamente com suas bases, com 
a sociedade civil, com o povo brasileiro.

Dizia Winston Churchill que governar é eleger 
prioridades. Submarino, avião a jato e avião de guerra 
não são prioridades! Prioridade é educação, é saúde, 
é segurança pública. Nunca se matou tantas crianças, 
tantas pessoas, nunca houve tantos crimes hediondos 
como agora.

Proponho, Deputado Silvio Costa, que o Minis-
tério da Defesa se volte para a segurança e repasse 
esses bilhões de dólares para os Estados brasileiros 
reforçarem a segurança pública. O crack não havia 
entrado nos canaviais paulistas, na periferia da zona 
rural, mas hoje está presente também ali. Falta segu-
rança pública, falta comando.

Não podemos aceitar: 15 bilhões para o FMI, 
25 bilhões para a França, 10 milhões para a Palesti-
na, 20 milhões para a Bolívia. E o povo brasileiro? E 
os menores? E a educação? E a saúde pública? E o 
SUS? O SUS paga, hoje, de 2 a 4 reais por consulta 
aos médicos deste País. 

Para concluir, reafirmo o compromisso de votar 
a favor dos Vereadores. Fui eleito Vereador em 1976, 
pelo MDB, em São Paulo. E estou aqui ombro a om-
bro com os Vereadores, legítimos representantes da 
sociedade brasileira. 

Portanto, quero apoiar os Vereadores e condenar 
a compra de 25 bilhões da França, uma compra feita 
sem que tenha se discutido com a base aliada, com a 
Nação. No dia 7 de setembro, em Brasília, quem ga-
nhou presente foi a França e quem levou prejuízo foi 
o SUS, foram os doentes que aguardam nas filas do 
SUS, os menores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de 
Salvador, que clamam por mais verbas. 

Por isso o meu protesto por essa compra de 25 
bilhões, dinheiro sagrado do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Má-
rio Heringer.

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos num dia que 
esperamos ser o de recompor direito usurpado por 
uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de 2004 
referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que, a 
nosso ver, legislou indevidamente e no momento equi-
vocado, estabelecendo como conceito a redução dos 
custos com as Câmaras e com isso fazendo um corte 
linear e diminuindo na verdade a representatividade 
popular nos Municípios. 

Em 2004, entramos com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Fomos derrotados. Apresenta-
mos a PEC 333, de autoria do Deputado Pompeo de 
Mattos, no mandato passado. Estamos aqui com os 
mesmos companheiros, com o mesmo braço erguido, 
com vontade de ganhar, porqu e o que estamos que-
rendo, além de recuperar um direito usurpado, é fazer 
justiça a essas pessoas que têm demandado, que têm 
estado presentes em Brasília, fazendo valer o seu di-
reito de cidadão e o seu direito político, referendado 
nas urnas pela proporcionalidade havida até 2004. 

Precisamos contar com o apoio de todos os par-
tidos, para que não façamos mais uma vez com que 
esse pessoal que aqui vem seja lesado. Precisamos do 
apoio da Oposição, para que a grande maioria não seja 
contra a matéria. Não façamos disputa política nessa 
matéria. Ela é suprapartidária. Nessas galerias e no 
Brasil inteiro existem suplentes de Vereador de todos 
os partidos. Portanto, não entendemos que seja uma 
disputa partidária, que não deve ser feita.

Quero agradecer de coração a todos os compa-
nheiros. Durante 5 anos estamos nessa luta, traba-
lhando, e esperamos poder dizer, ao final deste dia, 
que foi feita a nossa parte, que somos os legisladores 
do País e estamos determinando como deve ser a lei. 
Se alguma vez alguém mexer nesse direito, temos 
de repudiar. 

Não podemos aceitar que continuem a todo mo-
mento, a toda hora, criando discussões e até estigmas 
para os Vereadores e suplentes de Vereador do Brasil. 
Não há, em momento algum, a intenção de inviabilizar. 
Não há, em momento algum, a tentativa de transformar 
as Câmaras Municipais em câmaras inoperantes, que 
não tenham condições de sobreviver. 

A redução dos repasses é importante, contempla 
os interesses do povo, retira 2 bilhões e 200 milhões 
de gastos anualmente. Então, não há por que dizer 
que está aumentando o número de Vereadores. Está 
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aumentando a representatividade popular, o direito do 
cidadão de ser representado. 

Quero deixar um forte abraço a todos os suplentes 
de Vereador do Brasil que aqui vêm e têm trabalhado 
diuturnamente. Tenham certeza de que esta Casa não 
lhes negará o direito, e, se Deus quiser, hoje ainda 
aprovaremos a PEC dos Vereadores. 

Um grande abraço.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Para dar como lido o seu pronunciamento, con-
cedo a palavra ao Deputado Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, 
na verdade, eu quero pedir um esclarecimento à 
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Pois não.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Tenho dúvida em rela-
ção a um procedimento que devo tomar. Apresentei à 
Mesa o Requerimento nº 3.992, pedindo informações 
ao Ministério dos Transportes. O requerimento foi pro-
tocolado no dia 9 de julho de 2009, e o Ministro deve-
ria ter respondido até o dia 7 de agosto de 2009. Não 
respondeu. Depois que fiz um pronunciamento denun-
ciando esse fato da tribuna, chegou aqui uma resposta 
parcial, no dia 3 de setembro –  portanto, ferindo aquilo 
que estabelece o art. 50 da Constituição.

A minha dúvida, Sr. Presidente, é esta: a quem 
cabe a representação pelo crime de responsabilida-
de contra o Ministro dos Transportes? Ao Deputado 
ou à Mesa, que encaminha a representação contra o 
Ministro?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Nobre Deputado Moreira Mendes, vou 
dialogar com o 1º Vice-Presidente, Deputado Marco 
Maia, responsável na Mesa por esses requerimentos 
e pelo encaminhamento desses ofícios aos Ministé-
rios. Prometo que daremos toda orientação jurídica, 
regimental e constitucional a V.Exa. para que as pro-
vidências sejam tomadas a sua expectativa não seja 
frustrada.

O SR. MOREIRA MENDES – Agradeço a V.Exa. 
Registro que a resposta demorou quase 60 dias, e 
ainda por cima foi parcial.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Dilceu Spe-
rafico.

O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, apesar de todas as dificuldades e 
restrições, o agronegócio poderá garantir ao Brasil à 
condição de efetivo celeiro do mundo, como maior pro-
dutor e exportador de alimentos do planeta. 

Hoje o título pertence aos Estados Unidos e o 
Brasil está em 2º lugar. A troca de posições já tem data 
marcada: 2020. A previsão é do economista e consultor 
da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária 
–  CNA, Luiz Antonio de Camargo Fayet.

Conforme Luiz Antonio, o agronegócio brasileiro 
cresceu de 7% a 10% ao ano na última década, depen-
dendo do segmento. As exportações do setor também 
alcançaram grande expansão no mesmo período. 

Hoje o Brasil é responsável por cerca de 1,5% 
do total das exportações globais. Quando se trata de 
agronegócio, o patamar sobe para cerca de 7%, gra-
ças ao crescimento da população mundial e da sua 
renda, elevando, na mesma proporção, a demanda 
de alimentos. 

As possibilidades de crescimento do agronegó-
cio brasileiro, portanto, são muito grandes, pois par-
cela considerável da população mundial tem fome e 
nenhum outro país conta com o nosso potencial para 
atender essa carência.

Somos privilegiados em termos de extensão ter-
ritorial, área agricultável, fertilidade e topografia fa-
vorável do solo, generosidade do clima, tecnologia, 
tradição na atividade e capacidade do produtor rural. 
Nem mesmo a questão ambiental afeta o nosso agro-
negócio, porque podemos dobrar a área cultivada sem 
derrubar uma só árvore. 

O consultor, por sinal, destaca a escassez de 
novas áreas a serem incorporadas ao agronegócio 
em todo o planeta. Segundo seu estudo, de cada 4 
hectares disponíveis no mundo, 1 encontra-se no Bra-
sil. Com isso, a agropecuária nacional detém perto de 
25% das áreas ainda a serem agregadas na produção 
de alimentos. 

O especialista ainda ressalta que produtos do 
agronegócio sofreram impacto menor do que os in-
dustrializados na crise econômica internacional. As 
limitações do agronegócio brasileiro, como destacam 
instituições de credibilidade, como o Conselho Regio-
nal de Economia do Rio Grande do Sul –  CORECON/
RS, são internas. 

O Brasil tem enorme potencial para fornecer ali-
mentos ao mundo, mas enfrenta atraso na área de in-
fraestrutura e dificuldades institucionais, como tributa-
ção excessiva e juros abusivos. Enquanto isso, nossos 
concorrentes contam até com subsídios oficiais. 

Prova dessa distorção é o custo logístico no Brasil, 
de 5% a 10% do PIB. Em consequência o agronegó-
cio enfrenta verdadeiro apagão portuário, por falta de 
investimentos públicos e privados no setor. No trans-
porte rodoviário, ferroviário e hidroviário, a situação 
não é diferente. 
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O potencial e as limitações do agronegócio bra-
sileiro e a crise econômico-financeira mundial foram 
temas de debates do 14º Encontro de Economistas da 
Região Sul –  ENESUL, realizado em Porto Alegre, nos 
dias 20 e 21 de agosto último. 

O evento é organizado anualmente por um dos 
Conselhos Regionais de Economia da Região Sul e 
desta vez foi promovido pelo CORECON gaúcho, em 
parceria com os Conselhos de Santa Catarina e Pa-
raná. As conclusões do encontro, portanto, mostram 
o acerto de nossas posições e ações na defesa do 
agronegócio brasileiro. 

Para garantir e até apressar a conquista da con-
dição de maior produtor e exportador mundial de ali-
mentos só falta maior apoio e respeito ao agronegócio 
brasileiro, como pregamos há décadas.

Sr. Presidente, quero aproveitar este minuto para 
dizer aos suplentes de Vereadores que nossa luta co-
meçou há 5 anos, e hoje ela vai se concluir com uma 
votação expressiva da maioria dos Deputados que 
votarão favoravelmente à recomposição do número 
de Vereadores. Não se trata de aumento de Vereado-
res, e sim de fazer justiça com os municípios que têm 
uma população maior e com pouca representativida-
de. Além disso, com certeza absoluta, a redução dos 
custos para o Erário, para as Prefeituras, será muito 
significativa, o que justifica essa atualização no núme-
ro de Vereadores.

Por isso, hoje à noite, com certeza, nosso partido, 
o Partido Progressista, votará maciçamente, para que 
os senhores assumam nos próximos dias sua cadeira, 
que é um direito que os senhores têm.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Vou conceder a palavra ao nobre Deputado 
Mauro Lopes, para dar como lido, mas vou intercalar 
em seguida. Como temos uma lista extensa de oradores 
inscritos, então concederei a palavra a um Parlamen-
tar para dar como lido, a um Parlamentar para fazer a 
breve comunicação. Ficarei, portanto, intercalando.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Mau-
ro Lopes.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, é com prazer que 
estou aqui para apoiar os suplentes de Vereadores, 
a fim de que possamos restabelecer o que havia 
anteriormente. 

Nós, Deputados, deixamos de legislar, e o Poder 
Judiciário entrou exatamente suprindo o Congresso 
Nacional. Então, temos o dever, a obrigação de votar 

hoje esse restabelecimento das Câmaras Municipais 
do País.

Quero adiantar que se encontram nesta Casa 
Vereadores de Minas Gerais, principalmente da minha 
terra: Sebastião Guerra, Sérgio Santa Cruz, Cleon e 
Serginho.

Obrigado.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
colegas Parlamentares, primeiramente, mais uma vez, 
quero dar boas-vindas a todos os suplentes de Verea-
dor que vieram hoje a esta Casa acompanhar a vota-
ção de assunto há anos discutido e já votado por nós 
no ano passado.

Em segundo lugar, registro brilhante evento, ao 
qual estive presente e que se encerrou na noite da 
última segunda-feira: a Feira Náutica da Marina Píer 
33 – EXPONÁUTICA, em Biguaçu, Santa Catarina, 
que recebeu mais de 10 mil pessoas nos 4 dias em 
que se realizou.

O mercado náutico movimenta mais de US$400 
milhões por ano, segundo dados da Associação Bra-
sileira dos Construtores de Barcos e seus Imple-
mentos –  ACOBAR. Essa indústria tem, em Santa 
Catarina, potenciais emergentes que tendem a fazer 
do Estado um polo do setor. Aliás, no quesito esta-
leiros, Santa Catarina já é o segundo maior do País, 
perdendo apenas para São Paulo, de acordo com a 
Associação Catarinense de Marinas, Garagens Náu-
ticas e Afins.

A falsa ideia de que equipamentos náuticos são 
destinados exclusivamente ao público da classe A caiu 
por terra. A feira movimentou mais de R$14 milhões, 
com destaque para a participação da classe média 
nesse faturamento.

Sr. Presidente, esse tipo de evento, além de aque-
cer o mercado da região, atrair o foco para o Estado 
e promover discussões sobre a vocação marítima de 
Santa Catarina, que tem muito ainda a explorar no 
segmento, desperta o interesse dos turistas.

As características do Município de Biguaçu são 
favoráveis à construção de marinas e estaleiros. As 
margens do rio motivaram a Prefeitura a buscar recur-
sos para a construção de um molhe, além de promover 
obras de dragagem do leito do rio para a entrada de 
barcos maiores.

Cumprimento, então, os investidores, organiza-
dores e expositores da Feira Náutica, que, sem dúvida 
nenhuma, foi uma vitrine para o Estado, pois se pôde 
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ter uma ideia a respeito da indústria náutica e seu po-
tencial na geração de empregos.

A interação com centenas de outros segmentos 
da economia, formando uma cadeia produtiva, que vai 
desde a fabricação de barcos até a construção de in-
fraestruturas de apoio náutico, marinas, iates clubes, 
garagens náuticas, embarcadouros, píeres, rampas e 
terminais turísticos para receber passageiros de cru-
zeiros marítimos ou fluviais, é um fator importantíssimo 
e merece toda a atenção.

Cumprimento também o Prefeito de Biguaçu, José 
Castelo Deschamps, desejando à EXPONÁUTICA de 
2010 o mesmo êxito que obteve na primeira edição –  e 
já se estima que ultrapassará o número de 50 estan-
distas e dobrará o valor de negócios gerados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aprendi 
na minha vida, sendo professor e pai de família, que 
às vezes a melhor forma de educar um filho é dizen-
do “não”. E a melhor forma de viver e de chegar ao 
coração das pessoas é colocando a verdade sempre 
em primeiro lugar. Às vezes, em determinado momen-
to a pessoa é querida, aplaudida, amada e em outro 
é odiado. Talvez neste momento eu seja odiado, mas 
logo serei amado, porque disse a verdade.

Há um suplente de Vereador na cidade de Jabo-
atão dos Guararapes chamado Ubiratan –  meu amigo 
Bira. Há mais de 1 ano ele tem falado comigo sobre 
essa PEC, Deputado Fernando Gabeira. 

Eu já fui Vereador, e quando exerci esse cargo 
eu respeitava a Casa. Eu já fui Deputado Estadual, e 
como Deputado Estadual eu respeitava a Assembleia. 
Eu sou Deputado Federal e tenho a obrigação de res-
peitar a Câmara Federal. Não posso compactuar com 
a judicialização do Poder Legislativo. 

Se dissermos aos Srs. Vereadores que vamos 
aprovar a PEC, mas que ela só vai valer para 2012, 
eles não aceitarão isso. Por outro lado, se aprovarmos 
essa PEC hoje –  e ela vai ser aprovada, não com o 
meu voto; infelizmente, vai ser aprovada, não com o 
meu voto, repito – , estaremos mentindo para os su-
plentes. 

Estão aqui 2 decisões do TSE, segundo as quais 
a PEC teria validade se tivesse sido aprovada antes 
das eleições de 2008, antes das convenções de 2008. 

Aprovar isso hoje é mexer com os sentimentos das 
esposas e dos filhos dos suplentes. 

Em respeito à democracia, em respeito a esta 
Casa, em respeito aos suplentes, vou votar a favor 
da Constituição do meu País. Acho até que o TSE, 
de forma... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Silvio Costa, eu já concedi mais 1 mi-
nuto a V.Exa. Temos uma lista muito extensa. Lamento, 
mas vou conceder a palavra aos demais Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado 
Zonta, para dar como lido seu pronunciamento.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, muito ao contrário 
do que acabou de ser dito, nós, do Partido Progres-
sista de Santa Catarina, aqui estamos mais uma 
vez para empenhar nosso voto e dar nosso apoio 
para que hoje se faça justiça por decisão soberana 
desta Casa. 

Vamos votar a favor da PEC dos Vereadores e 
vamos fazê-lo hoje! Vai valer nosso voto. Temos de fazer 
prevalecer nosso voto. Este é o apelo que fazemos a 
todos os colegas: que não se submetam à antecipação 
de julgamento do Poder Judiciário.

Vamos votar. Depende de nós. É este o apelo 
que fazemos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputa-
do Manato.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, realizamos ontem na Comissão de Seguridade 
Social e Família audiência pública destinada a discutir 
a questão do reajuste das aposentadorias. 

O Presidente Lula, com o apoio desta Casa, 
fez uma recomposição e, há 3 anos, não mais ocor-
re aquela batalha sobre o salário mínimo, que hoje é 
corrigido hoje pela inflação e o PIB total dos 2 anos 
anteriores. Após essa recomposição, não há mais dis-
cussão. Por exemplo, todos já sabemos que o salário 
mínimo do ano que vem será R$505,49. Já sabemos 
disso, Sr. Presidente.

Mas temos de ter posição clara com relação ao 
reajuste dos proventos dos 8 milhões de aposentados 
brasileiros que recebem mais do que o salário mínimo 
e que também precisam de uma política de correção 
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digna, que acabe de vez com essa defasagem que 
aumenta todos os anos.

Precisamos acabar com o fator previdenciário. 
Não é mais possível que, ao se aposentar, o trabalha-
dor perca 20%, 25% dos seus proventos por causa do 
fator previdenciário.

Essa questão tem de ser discutida com os re-
presentantes legais dos aposentados –  sindicatos, 
confederações e federações – , que devem chegar a 
acordo e ter apoio para a recomposição dos proventos 
daqueles que dedicaram sua vida ao País e trabalha-
ram durante 30, 40 ou mesmo 50 anos e hoje têm os 
proventos defasados.

Para concluir, Sr. Presidente, ao contrário do De-
putado Silvio Costa –  e com todo o respeito e o grande 
apreço que tenho por S.Exa. – , quero dizer que sou 
favorável à PEC dos Vereadores. Vou votar no primeiro 
e no segundo turnos favoravelmente à proposta, porque 
ela não aumenta os custos das Câmaras Municipais 
e dá mais legitimidade e representatividade a quem 
verdadeiramente está perto das bases, o Vereador. 
(Manifestação das galerias.)

Estamos juntos, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, à nobre De-
putada Rose de Freitas.

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
V.Exa. sabe que esta é uma casa de entendimentos, que 
a pauta somente prospera quando os Líderes sentam-
se à mesa, conversam e chegam a um acordo.

Estou muito feliz por saber que esses senhores 
e essas senhoras que aqui estão não voltarão, mais 
uma vez, desiludidos para suas cidades, pois hoje será 
realizada a votação da PEC dos Vereadores. (Manifes-
tação das galerias.) 

Esse é o sentimento que deve prevalecer sempre 
na Casa, pois é preciso restabelecer a proporcionali-
dade justa às Câmaras Municipais. 

Sr. Presidente, sou uma Deputada municipalista. 
Tenho ido a lugares tão distantes que lá não se en-
contra um representante do povo, o Vereador, que é o 
verdadeiro líder comunitário para lutar pelas... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Peço a V.Exa. que conclua.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Vou concluir, Sr. 
Presidente. 

Parabéns a esta Casa pela sensibilidade. So-
bretudo, parabéns a esses homens e mulheres de 
luta que aqui estão. Mais uma vez, vieram de pontos 
longínquos do País para reivindicar o que há de mais 
justo na PEC dos Vereadores: a proporcionalidade de 
volta à Câmara Municipal.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Continuo aguardando o Presidente Michel 
Temer chegar ao plenário. Mas as notícias são muito 
positivas, todas no sentido de que houve um acordo 
e que, portanto, poderemos prosseguir a votação na 
sessão de hoje e retomar a normalidade do funciona-
mento da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada 
Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente An-
tonio Carlos Magalhães Neto, que conduz com firmeza 
esta sessão, cumprimento os suplentes e as suplentes 
de Vereadores de todo o Brasil aqui presentes. Com 
toda certeza, a capacidade de mobilização dos se-
nhores e das senhoras é fundamental. (Manifestação 
das galerias.)

Registro, ao chegar o Presidente Michel Temer, 
que aguardávamos apenas um entendimento que não 
só resolvesse o problema da PEC dos Vereadores, 
mas sobretudo o desafio que temos hoje: o de votar 
os projetos que asseguram a soberania do nosso País 
sobre o pré-sal.

Precisamos votar aquilo que é fundamental para 
o Brasil sob uma perspectiva de desenvolvimento e de 
construção soberana, para que este País seja dono da 
sua própria energia, seja dono dos seus próprios bens 
e possa ser construído com toda a felicidade.

Parabéns aos futuros Vereadores e Vereadoras. 
Que todos estejam voltados para esta Casa, para de-
finirmos aquilo que é fundamental neste País: um de-
senvolvimento soberano. 

Parabéns a todos os Deputados e Líderes aqui 
presentes!

O Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra a V.Exa. 
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O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na próxima sexta-feira parti-
ciparemos de uma importante audiência pública, no 
Município de São Jorge do Oeste, no Paraná, onde 
será apresentado e discutido o estudo de viabilidade 
técnico-econômico-ambiental da construção do ramal 
ferroviário que ligará as regiões do sudoeste do Paraná 
ao oeste de Santa Catarina pela FERROESTE. 

Obras de extrema importância, as ferrovias pre-
cisam ser ampliadas e modernizadas. Como coorde-
nador da Região Sul, da Frente Parlamentar de Logís-
tica, Transportes e Armazenagem, trago o anseio do 
meu Estado de Santa Catarina de poder contar com 
este modal na infraestrutura através da construção 
da Ferrovia Litorânea, da Ferrovia da Integração e do 
Ramal da FERROESTE a passar por nosso Estado. 

O projeto de interligação dos portos catarinenses 
pela Ferrovia Litorânea é antigo, assim como a proposta 
da Ferrovia Leste-Oeste, também conhecida como Fer-
rovia do Frango, por ligar a produção agroindustrial do 
oeste catarinense aos terminais portuários no litoral. 

Com a colaboração da jornalista Simone Kafruni, 
do Diário Catarinense, que assinou excelente repor-
tagem sobre o tema, trago alguns dados. Responsá-
vel por cerca de 8% da movimentação de cargas em 
Santa Catarina –  hoje em 50 milhões de toneladas 
por ano – , o transporte ferroviário terá 25% de par-
ticipação quando a Ferrovia Litorânea sair do papel, 
dentro de 8 anos.

A assinatura da ordem de serviço da Litorânea e 
ampliação do traçado da Leste-Oeste, para chegar à Ar-
gentina deu contornos mais realistas para as obras que 
tinham dificuldade de sair do papel. A redução no custo de 
transportes chega a ser de 15% em relação ao transporte 
rodoviário. Vai garantir competitividade às empresas. 

Santa Catarina sofre uma defasagem no investi-
mento do modal ferroviário. Desde 2003, pouco mais 
de 12% do montante definido no Orçamento Geral da 
União foi efetivamente investido em trilhos. Dos R$173,3 
milhões empenhados, apenas R$21,2 milhões foram 
aplicados em Santa Catarina. 

Não podemos permitir que a falta de investimen-
tos, os entraves ambientais e a burocracia interrom-
pam ou atrasem estas obras. Um salto na logística vai 
firmar ainda mais a economia catarinense e do País. 
É preciso também dar a devida, efetiva e permanente 
atenção à malha rodoviária. 

O Presidente da Federação da Empresas Trans-
portadoras de Cargas de Santa Catarina –  FETRAN-
CESC, Pedro Lopes, lembra que o setor não vê proble-
ma em dividir cargas, porque o transporte rodoviário 
será sempre necessário. O presidente defende a inte-

gração modal, desde que haja planejamento rodoviá-
rio, porque temos que nos preocupar com as rodovias, 
com os acessos aos portos e com o transporte hoje, 
até que as ferrovias existam. 

Sr. Presidente, também aproveito este instante 
para dizer a todos os suplentes de Vereadores que 
temos que resgatar o Poder Legislativo. O Senado 
já votou a PEC dos Vereadores e, com certeza, hoje 
vamos fazer justiça aos nossos suplentes de Vere-
adores. 

Cito o exemplo da nossa região, onde o Município 
de Flor do Sertão, com 2.500 habitantes, tem 9 Vere-
adores; enquanto o Município vizinho, São Miguel do 
Oeste, com 30 e poucos mil habitantes, também tem 
9 Vereadores. Temos de fazer justiça com os nossos 
suplentes para melhorar a representatividade. (Mani-
festação das galerias.)

O PMDB de Santa Catarina vai votar 100% a fa-
vor. Vamos olhar quem não está presente no painel e 
chamar todo mundo para vir ao plenário votar a favor 
dos nossos suplentes de Vereadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Leonardo Quintão.

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, fui Vereador em Belo Horizonte. Sei que ninguém 
conhece melhor os problemas locais dos bairros, das 
comunidades do que o Vereador.

Infelizmente, o TSE legislou em matéria que não 
deveria legislar. Agora esta Casa tem o dever de repor 
o que foi tirado no passado. Quem legisla neste País 
é o Parlamento. 

É balela dizerem que há resolução do TSE, há re-
solução do STF, porque o que for decidido no Parlamento 
brasileiro, na Câmara dos Deputados tem de ser acatado 
por qualquer Casa, seja judiciária, seja eleitoral. 

Na condição de Líder do PMDB, registro que ire-
mos votar fechados. É um absurdo não votarmos essa 
matéria hoje. Há aqui pessoas de Minas Gerais –  de 
Governador Valadares, de Caratinga, do leste mineiro, 
da Região Metropolitana – , que estão sacrificando suas 
vidas, suas famílias, gastando o dinheiro que não têm 
para virem aqui apoiar seus Parlamentares. 

Sr. Presidente, há hoje na Casa mais de 430 De-
putados, e mais de 50 ainda não registraram presença 
no plenário. Peço a V.Exa. que faça uma convocação 
para que todos possamos registrar presença, a fim de 
votarmos essa matéria ainda hoje.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

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

PARÁ

Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 

Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 7
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ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 18
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ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Severiano Alves PDT 

Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 35

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 33

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7



48598 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
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
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
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 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Zarattini PT 

Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
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 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
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Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
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 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 375 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sras. e 
Srs. Deputados, quero fazer uma brevíssima comuni-
cação à Casa.

Sabem V.Exas. que, há vários dias, em face dos 
projetos relativos ao pré-sal, vindos em regime de ur-
gência constitucional, criou-se um embaraço para os 
trabalhos da Casa, já que a Oposição, muito legitima-
mente, utilizou-se do instrumento da obstrução.

Ao longo desses últimos dias, percebemos to-
dos que os trabalhos da Casa estavam sendo emba-
raçados por essa situação. Nós, que estamos votando 
acentuadamente todas as matérias, mesmo aquelas 
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mais polêmicas, cuidamos de trabalhar para verificar 
a possibilidade da retirada do regime de urgência, 
tendo esta Presidência alertado desde logo que o re-
gime de urgência é uma competência constitucional 
do Presidente da República e, portanto, nada poderí-
amos fazer senão prestar obediência a essa compe-
tência que o Sr. Presidente da República utilizou num 
dado momento.

Pois muito bem. Se a questão jurídica se coloca 
dessa maneira, politicamente, eu volto a dizer, havia 
muita preocupação com o embaraço dos trabalhos da 
Casa. Por isso, num primeiro momento, eu levei essa 
preocupação ao Sr. Presidente da República, depois de 
uma reunião com todos os Líderes, quando verifiquei 
que a quase totalidade pretendia a retirada da urgên-
cia. S.Exa. entendeu que não deveria fazê-lo.

A partir daí, claro, a Presidência tentou de to-
das as maneiras encontrar um caminho. E o caminho 
encontrado foi a proposta que eu fiz ontem a vários 
Líderes e, hoje pela manhã, a todos os Líderes: que 
fizéssemos um calendário para essas votações. Sugeri 
o prazo de 60 dias. Portanto, no sexagésimo dia, ou 
seja, no dia 10 de novembro, eu trarei para o Plenário 
os 4 projetos do pré-sal. 

Devo dizer que recebi a colaboração de todos os 
Líderes, inclusive os da Oposição, que, sem nenhum 
compromisso com o mérito do projeto – seguramente 
muitos Deputados da própria Situação também têm 
observações a fazer ao projeto –, acedeu a essa nossa 
sugestão e solicitou que ainda no dia de hoje houvesse 
uma solução para esse tema, assim como o fizeram 
os Líderes da base, para que não se persistisse esse 
impasse que se instalou no Plenário da Câmara. 

Eu fui ao Presidente da República, agora à tarde, 
acompanhado do Líder do Governo – e lá estavam 2 
outros Líderes também –, e ponderei novamente ao 
Presidente da República a necessidade de manter 
essa harmonia extraordinária que se instalou, de al-
guma maneira, entre o Legislativo e o Executivo, cada 
qual cumprindo a sua função constitucional. E S.Exa., 
o Presidente da República, sensível a esse apelo –  e 
até me pediu que dissesse que era uma homenagem 
ao Parlamento brasileiro – , acedeu em retirar a urgên-
cia constitucional. (Palmas.) 

Já fiz declarações à imprensa e comuniquei o 
fato aos Srs. Líderes. Quero, mais uma vez, agrade-
cer a unidade desta Casa, unidade que não é feita no 
tocante a conceitos. Cada partido, cada Líder tem os 
seus conceitos a respeito dos mais variados temas. 
Mas eu devo registrar a extraordinária colaboração 
dos Líderes da Oposição, que se juntaram aos Líde-
res da Situação, em benefício de uma causa maior, a 

do desempenho adequado dos trabalhos desta Casa 
Legislativa. 

Se nós seguirmos nesse ritmo, vamos conseguir 
votar muitas matérias que estavam, na verdade, tranca-
das pela atuação, volto a dizer, legítima e regimental, 
dos partidos da Oposição.

É com grande satisfação que faço este registro, 
fruto de um concerto entre os Líderes da Casa e da 
extrema sensibilidade do Poder Executivo, por inter-
médio do Presidente da República, que não titubeou 
em atender ao apelo do Presidente da Câmara dos 
Deputados e de todos os Líderes desta Casa, sem 
exceção.

Portanto, se houver aplauso, que seja à Casa 
Legislativa, à Câmara dos Deputados. (Palmas.)

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Sr. Líder 
Deputado José Aníbal tem a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primei-
ro lugar, realmente houve um entendimento construí-
do entre todas as Lideranças da Casa. Agora, temos 
certeza de que os 4 projetos relativos ao pré-sal terão 
tratamento técnico de qualidade, de alcance, para que 
essas reservas do pré-sal tenham realmente o melhor 
resultado para o povo brasileiro. 

Os projetos originários do Governo certamente 
podem ser melhorados e aprimorados. Já há uma Co-
missão Geral prevista para o dia 22 de setembro. As 
Comissões poderão acolher emendas até a semana 
que vem, o que é um avanço muito importante. 

Desse modo, só tenho que saudar esse recuo do 
Governo, que favorece o processo parlamentar e, sobre-
tudo, a formatação desses projetos e a qualidade que 
devem ter para que rendam o melhor para o Brasil.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
dizer que, estando ausente do plenário, soube de in-
tervenções eleitoreiras, pequenas e mesquinhas feitas 
aqui no sentido de que o PSDB é contra Vereadores. 
Isso é uma estupidez sem limite. O PSDB tem milhares 
de Vereadores. No meu Estado, que conheço bem, o 
PSDB tem 1.200 Vereadores.

Sabemos da relevância e da importância dos Ve-
readores no processo democrático, mas a divergência 
é própria do Parlamento, e os Parlamentares que não 
sabem conviver com a divergência não deveriam estar 
aqui. Esta é uma Casa do contraditório. Uma Casa em 
que há posições distintas. Ninguém aqui pode sentir-
se constrangido ou compelido por coisa do tipo: “Ah, 
se não votar com os Vereadores é contra Vereadores!” 
Parem de falar essa bobagem. Quem ainda pensa as-
sim no Brasil? Quem tem uma visão tão estreita que 
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não consegue enxergar além do interesse próprio, não 
consegue ver o interesse público.

Admito que muitos que estão a favor da emen-
da dos Vereadores estão convictos e pensam que ela 
é o que melhor atende ao interesse público. Os que 
não estão, também admito, é por uma visão própria de 
interesse público. Qual o problema? Não me venham 
com essa história de demonizar. 

Por uma ação convergente entre Líderes partidá-
rios da Oposição e do Governo, o Presidente da Casa 
e o Líder do Governo na Casa, acabamos de obter um 
resultado positivo para a instituição, o que vai permitir 
um bom contraditório na discussão do projeto. 

Portanto, parabéns ao Presidente Michel Temer 
e às Lideranças todas. Foi um recuo importante, um 
recuo democrático, de quem confia nas instituições e 
na capacidade do Parlamento de fazer o melhor para 
o País.

Com relação aos Vereadores, que fique muito cla-
ro que o PSDB é um partido parlamentarista. Sempre foi. 
E os Vereadores são parte importante dessa visão.

Quanto à proposição que está aqui, vou manifes-
tar em seguida minha posição e a posição da bancada. 
Fiquem tranquilos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem, para um breve re-
gistro.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar V.Exa., por sua decisão, e também 
o Líder do Governo, Deputado Henrique Fontana, além 
de todos os Líderes da base e da Oposição. Entendo 
que esse acordo será bom para o País. 

O Presidente vai retirar a urgência constitucional 
do projeto, mas, segundo o acordo, o tema será apre-
ciado com urgência, por sua relevância, e a votação 
será iniciada em Plenário no dia 10 de novembro.

Eu tenho dito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, que não haverá nada mais importante para 
o País nesta Legislatura –  muito provavelmente tam-
bém não haverá na próxima –  do que a regulamen-
tação do pré-sal. 

E esse debate deve ser feito com profundidade e 
serenidade, mas deve ser acompanhado pela Nação 
brasileira, porque definirá claramente qual é o projeto 
de Nação, qual é o projeto de Estado que cada partido 
ou cada força política desta Casa tem.

O fato é que devemos aproveitar as riquezas do 
pré-sal, descobertas graças aos investimentos feitos 
pelo Estado brasileiro em ciência, tecnologia e inova-
ção, para alçar o Brasil a uma nova condição no ce-

nário internacional e, ao mesmo tempo, para superar 
as imensas desigualdades sociais e regionais ainda 
existentes em nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo V.Exa., que 
mais uma vez eleva a Câmara dos Deputados à con-
dição de Poder independente e que responde aos in-
teresses da população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Antes de 
dar a palavra ao Líder Henrique Eduardo Alves e aos 
demais, quero dizer que estou reabrindo o prazo de 
emendas até o dia 18, sexta-feira. O prazo se encer-
raria amanhã, mas nós o estamos reabrindo até o dia 
18, mesmo com a urgência retirada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder Henrique Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero apenas registrar, após o anúncio de 
V.Exa., os méritos desta Casa, aqui e acolá tão injus-
tiçada e tão combatida, até por desconhecimento do 
seu trabalho, do seu dia a dia.

Quanto se encontra uma solução em favor do 
Brasil, como fez V.Exa., com todos os Líderes, temos 
que dela nos orgulhar, registrá-la e divulgá-la, porque 
esta Casa provou ter maturidade, competência e sen-
sibilidade.

Quero, inclusive, Sr. Presidente, dar aqui o tes-
temunho necessário de que o Presidente Lula, desde 
a primeira reunião do Conselho Político, não desejava 
a urgência constitucional. Ele chegou à reunião com-
prometido com os Governadores José Serra, Sérgio 
Cabral e Paulo Hartung no sentido de não determinar 
a urgência constitucional. Fomos nós, Líderes da base, 
que o convencemos. Depois, a natural, legítima e re-
gimental reação da Oposição, paralisando esta Casa, 
levou-nos a repensar o assunto.

Voltamos ao Presidente 3 dias depois. S.Exa. 
manteve sua posição, ainda não convencido. Nesta 
Casa, permanecia um clima de absoluta falta de diálo-
go. Inúmeras e importantes matérias tinham a votação 
cobrada pela sociedade, já que devemos cumprir nosso 
dever de legisladores. O clima de desentendimento, falta 
de harmonia e, sobretudo, de decisão, levou-nos, mais 
uma vez, Sr. Presidente, sob seu comando, liderança 
e inspiração, a conversar com a Oposição. 

Faço aqui um registro necessário: houve matu-
ridade, responsabilidade da Oposição, eliminando-se 
aquela impressão de que queria obstruir para não votar. 
A Oposição provou que queria obstruir como desejo 
legítimo de ter melhor tempo para o debate. 

Faço esse reconhecimento. A Oposição, ao se 
reunir conosco hoje de manhã, admitiu a retirada da 
obstrução, para que possamos votar, no dia 10 de 
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novembro, às 14h, neste plenário, os 4 projetos do 
pré-sal. Não se trata de um projeto do Governo Lula 
ou para o Governo Lula. É para o povo brasileiro do 
presente e do futuro. Portanto, é um projeto do senti-
mento nacional.

Fomos ao Presidente da República, sob seu co-
mando. E, mais uma vez, o Presidente Lula, com seu 
espírito democrático e com respeito a esta Casa, ou-
viu suas ponderações, Presidente. Fomos apenas co-
laboradores. S.Exa. ouviu as ponderações de V.Exa., 
como Presidente desta Casa que exerce plenamente 
este poder. S.Exa. terminou por acolher o pleito, que foi 
de todos nós, Líderes apenas simbólicos, e de todos 
os Parlamentares, fazendo com que esta Casa pos-
sa ser, mais uma vez, intérprete verdadeira e legítima 
das preocupações do Brasil, que quer um debate mais 
ampliado, mais qualificado, mais estendido.

E é isso que nós faremos até o dia 10 de novem-
bro, quando aqui voltaremos para votar os projetos do 
pré-sal do Brasil de hoje e do Brasil do futuro.

Portanto, estão de parabéns V.Exa., todos os Lí-
deres, toda esta Casa, o Presidente Lula. 

Estamos aqui cumprindo o nosso dever. 
Parabenizo V.Exa., nosso honrado Presidente 

Michel Temer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Líder Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, quero não só cumprimentá-lo, mas 
dizer que prevaleceu o bom senso. Tanto os Líderes da 
base do Governo quanto os Líderes da Oposição foram 
muito bem orientados pela sabedoria e pela paciência 
de V.Exa., que, nesses últimos dias, deu conta de mos-
trar a todos a necessidade de continuarmos superando 
as dificuldades e mostrando isso para o Brasil.

Quando V.Exa. assumiu a Presidência desta Casa, 
havia sérios problemas pela frente. V.Exa. soube pa-
vimentar um caminho com respeito às Oposições e 
também aos Líderes da base do Governo, dando es-
paço para que todos pudessem fazer o bom debate 
em Plenário e prevalecesse exatamente o resultado 
da maioria.

Ao sermos, de certa maneira, duramente agre-
didos pelo curto espaço de tempo de 5 sessões para 
apresentarmos as emendas aos projetos do pré-sal, 
a única saída que tinham as Oposições era realmente 
entrar em obstrução. Não nos negamos a votar as ma-
térias que vieram da parte do Governo. Pelo contrário, 
Sr. Presidente. Mas queremos exatamente, como V.Exa. 
acaba de conseguir, que não exista mais o rígido pra-

zo, que terminaria amanhã para a apresentação das 
emendas e que a partir de 45 dias trancaria a pauta 
da Câmara dos Deputados.

A partir de agora, teremos audiências públicas, 
teremos Comissão Geral no plenário, teremos um 
bom debate com especialistas, técnicos e entende-
dores profundos dessa matéria, para produzirmos o 
que há de melhor na legislação de exploração de pe-
tróleo no Brasil.

Foi exatamente isso que as oposições pediram. E 
prevaleceu o bom senso. O Presidente retirou a urgên-
cia. A partir de agora, Sr. Presidente, vamos montar a 
pauta da Câmara dos Deputados de maneira indepen-
dente, ordeira, como sempre foi, e altamente produti-
va, como tem sido nesses últimos 8 meses. Cada um 
com suas posições, Governo e Oposição num grande 
debate, mas sempre com resultados positivos e reco-
nhecidos hoje por toda a população brasileira.

Por isso, Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo ao 
encerrar estas palavras, dizendo que, mais uma vez, 
num momento delicado, nos últimos minutos, V.Exa. 
soube encerrar a sessão de ontem, chamar-nos para 
uma conversa dentro da Sala da Presidência e buscar 
esse entendimento, fazer valer a força da Presidência 
de uma instituição ao sensibilizar o Presidente da Re-
pública e resgatar a autonomia da Câmara dos Depu-
tados e a prerrogativa de pautar as suas matérias e 
montar a sua própria agenda.

Parabéns ao Congresso Nacional!
Parabéns à Câmara dos Deputados!
Parabéns ao Presidente da Câmara e a todos os 

Líderes desta Casa!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu gos-

taria, inicialmente...
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES – Pela or-

dem, Sr. Presidente, por 1 minuto apenas. Inclusive, 
eu conversei com o Deputado Henrique Fontana para 
que me cedesse 1 minuto.

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

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é só para repor o compromisso do PSDB. Meu pai, du-
rante 25 anos, foi Vereador. Aliás, ele já me dizia que 
Vereador é um cargo tão sofrido que até o nome termina 
em “dor”; é o despachante dos nossos problemas.

Conversamos com a bancada do PSDB –  eu na 
condição de Vice-Líder do PSDB – , que, na sua gran-
de maioria, deverá votar favoravelmente à PEC que 
V.Exa. tanto insistiu para trazer a essa comunidade. 
Tenho certeza de que, até a hora da votação, teremos 
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a unanimidade da bancada do PSDB favorável à PEC 
dos Vereadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Líder do Governo, Deputado Henrique Fon-
tana. 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar V.Exa., 
que conduziu um processo de diálogo extremamente 
respeitoso entre o Legislativo e o Presidente da Re-
pública, o Poder Executivo. 

Cumprimento também todos os Líderes da base 
de sustentação do Governo e os da Oposição que 
trouxeram de forma franca um debate sobre o melhor 
calendário para votarmos os projetos do pré-sal. 

De forma muito especial, cumprimento o Presi-
dente Lula, a quem represento com muita honra nesta 
Casa, Líder do Governo que sou, porque mais uma vez 
demonstrou toda a sua sensibilidade e o compromisso 
democrático para manter uma relação harmoniosa entre 
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O grande objetivo do Governo, com todos os Par-
lamentares da nossa base, é fazer ampla e profunda 
discussão sobre o mérito de cada um dos 4 projetos 
que compõem o novo marco regulatório, que permiti-
rá ao Brasil explorar essa nova fronteira de riqueza, o 
pré-sal, de maneira a proteger os interesses do povo 
brasileiro e ampliar o resultado material dessa explo-
ração de petróleo para a população brasileira dentro 
de um marco que queremos discutir profundamente 
com o Oposição.

Temos enorme convicção da qualidade dos pro-
jetos enviados a esta Casa: aquele que prevê o for-
talecimento da PETROBRAS, a mudança do modelo 
de exploração para o de partilha, que garante uma 
parcela maior para o País, o que determina a cons-
trução de um fundo social para garantir investimentos 
nessas áreas prioritárias –  especialmente destaco 
a educação, ciência e tecnologia, cultura, combate 
à pobreza e projetos de sustentabilidade ambiental, 
desenvolvimento sustentável –  e o que constitui uma 
nova empresa pública para gerenciar a exploração 
desta grande riqueza do pré-sal.

Sr. Presidente, com a data de votação marcada, 
afiançada por V.Exa., para iniciarmos a votação impre-
terivelmente no dia 10 de novembro, entendo que nes-
te plenário, neste momento, não há vencedores nem 
vencidos, há uma vitória da capacidade de diálogo e de 
negociação, indispensável ao exercício da democracia 
e do nosso papel dentro dos preceitos da Constituição 
e daquilo que é nossa responsabilidade.

Cumprimento todos e digo que o Governo se sente 
altamente contemplado com essa decisão de enorme 
sensibilidade do Presidente Lula e pela condução do 
tema. Agora, queremos 60 dias de intensos debates 
sobre o mérito do marco regulatório do pré-sal para 
que no dia 10 de novembro comecemos uma votação, 
que será histórica para o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Líder Mário Negromonte.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste 
momento, ganha o Parlamento brasileiro. 

O Presidente Lula confiou no Congresso Nacional, 
mais uma vez, e abriu mão da urgência nos projetos de 
tanta magnitude. Acho que agora o Congresso Nacional 
se nivela: não tem Governo nem Oposição.

Aqui vamos discutir, sem sigla partidária, o futuro 
e as riquezas deste País, com muita sapiência, muita 
desenvoltura e muito espírito de renúncia. Acho que 
o Congresso Nacional, os Líderes do Governo e da 
Oposição tiveram um gesto magnânimo, porque viram 
que está em jogo o futuro de projetos importantes para 
o País e deixaram de lado as questões político-parti-
dárias, visando ao bem-estar da sociedade. Acho que 
esse debate vai ser enriquecedor. Volto a dizer: ganha 
o Congresso Nacional. 

Presidente Michel Temer, V.Exa. está de parabéns 
pela sua habilidade no momento em que foi necessária 
uma interferência junto ao Presidente da República. 
Anunciamos no Conselho Político, principalmente o 
Líder Vaccarezza, do PT, que não era oportuno apre-
sentar a urgência, referendado por todos os Líderes. 
Dessa forma, V.Exa. encaminhou com muita habilidade, 
competência, demonstrando que esta Casa tem de ser 
altiva, e o Presidente confiou mais uma vez no Con-
gresso Nacional. Acho que sai ganhando esta Casa. 
Tenho certeza de que o debate vai se aprofundar cada 
vez mais no momento em que dissermos que agora o 
pré-sal não tem sigla partidária. Esse vai ser o debate 
de todos os Líderes e partidos.

Sr. Presidente, quero aproveitar para anunciar que 
o Partido Progressista vai votar maciçamente favorável 
à PEC dos Vereadores. Em todos os momentos, apre-
sentamos o requerimento de urgência urgentíssima 
para que a PEC fosse votada. Em todas as reuniões 
de Líderes, eu pedia que ela fosse pautada. De forma 
que vamos manter a coerência. 

O Vereador representa um segmento importante 
da classe política na sociedade. Acho que isso vai ser 
importante para o Brasil. De forma que o partido vai enca-
minhar o voto “sim”, a favor da PEC dos Vereadores. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso 
partido já tinha dito que precisaríamos de um tempo 
maior para um debate de relevância como esse, embora 
achássemos que a obstrução não fosse esse caminho 
e que a vida iria ensinar que é necessário um tempo 
para o debate. Esse acordo mostra que é necessário 
talvez até um tempo maior, mas a vida irá ensinar.

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. desse 2 es-
clarecimentos. O primeiro V.Exa. já o deu, que é a di-
latação do prazo das emendas. O que não está claro 
ainda, retirada a urgência, é a questão das assinaturas. 
O regime de urgência nos colocava uma necessidade 
de 103 assinaturas, o que era muito. Neste momen-
to, estou entendendo que qualquer Parlamentar pode 
apresentar emendas aos 4 projetos que foram man-
dados pelo Executivo aqui para a Câmara dos Depu-
tados. Se não houver essa realidade, acho que deve 
fazer parte do acordo que os Líderes partidários assi-
nem as emendas necessárias e os Relatores depois 
façam a triagem e o aproveitamento da massa crítica 
das emendas.

Sr. Presidente, gostaria de ouvir de V.Exa. como 
ficaria a questão do número de assinaturas, já que dia 
18 foi o prazo estipulado por V.Exa. para a apresenta-
ção de emendas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Realmen-

te, ampliei o prazo de emendas para o dia 18, mas de 
forma não regimental. Sabemos que o prazo se esgota 
amanhã. Estou ampliando em face de várias solicita-
ções. Por isso mesmo, recomendo que as emendas 
venham com apoiamento. Como muitas emendas já 
foram apresentadas com bastante apoiamento, isso 
terá significação para o Relator. O recomendável é que 
o apoiamento ainda se faça durante esse período.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, não há 
uma exigência regimental?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim. Exa-
tamente.

O SR. IVAN VALENTE – Foi encerrada a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está 

bem?
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, quando 

puder. Eu não tenho pressa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. não 

tem pressa, Deputado Miro Teixeira?
Tem V.Exa. a palavra. (Pausa.)
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presidente, 

quero fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 
está pedindo?

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Eu, Deputado 
Edigar Mão Branca.

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

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, per-
cebemos que não se está marcando o tempo no painel. 
A palavra está sendo concedida apenas aos Líderes 
para manifestar suas opiniões a respeito do que está 
sendo debatido nesta Casa.

Nesta minha reclamação, sugiro a V.Exa. que 
conceda a palavra não apenas aos Líderes, mas tam-
bém a outros Parlamentares, já que o tempo está em 
aberto, para que possam manifestar suas opiniões a 
respeito do que está sendo debatido. 

Encerrando essa reclamação, questiono a 
V.Exa.: nós vamos ou não votar a PEC dos Vereado-
res hoje?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar a PEC dos Vereadores hoje. 

Por isso, peço a todos os oradores que se mani-
festem com razoável urgência e objetividade. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Volto a 
conceder a palavra ao Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. conside-
rou recomendação... Estou falando baixo de propósito, 
porque microfone foi feito para não termos que gritar. 
E aí, Sr. Presidente, também não pode ser facultado a 
ninguém o direito –  não quero atrapalhar ninguém aqui 
–  de tirar o som ou diminuir o volume de quem quer 
que seja. Isso, no passado, já causou aborrecimentos 
neste plenário. Não é o caso, porque, hoje, muitos que 
têm lembrança daquilo, que seriam capazes de provo-
car novamente aborrecimentos, já...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-
do Miro Teixeira, V.Exa. poderia utilizar o microfone da 
frente até voltar o som?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Talvez seja o caso 
de trocar aquele microfone para evitar aborrecimen-
tos. Não estamos mais em idade de passar por isso, 
e eu mantive a palavra muito mais por esse motivo. 
Concordo com o Líder Ivan Valente. É absolutamente 
dispensável a minha fala, que seria sobre o número 
de assinaturas das emendas. Suspensa a urgência, 
eliminada a urgência, não é mais cabível a exigência 
do apoiamento de 20%. Porém, se fez parte de um 
acordo, aí nós devemos respeitar os apoiamentos, 
não como recomendação, desculpe-me, porque pode 
surgir uma boa ideia e possa até ser encaminhada 
com uma assinatura.
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Mas eu cumprimento V.Exa. sem ter a eloquência 
daqueles que fazem grandes discursos a favor, elogios 
etc., até porque V.Exa. representa a Câmara dos De-
putados e elogio em boca própria é vitupério, como 
já disse um velho autor. Talvez possamos começar a 
Ordem do Dia, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-
do Fernando Gabeira. Em seguida, Líder Fernando 
Coruja.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, Sr. 
Presidente. Compreendo que estamos comemorando 
aqui uma pequena vitória sobre o regime de urgência. 
No entanto, o acordo que foi feito, que prevê um prazo 
de 60 dias, não interessa ainda às pessoas que lutam 
pelo meio ambiente. Esse conjunto de projetos não 
mencionou o meio ambiente. E a questão ambiental 
na exploração do pré-sal precisa ser estudada em pro-
fundidade. Para nós, 60 dias, em relação a 45 dias, 
acredito que para todos, significam apenas mais 15 
dias. Eu não entendo como o Deputado Caiado pode 
compreender que em 15 dias vamos chamar especia-
listas, vamos fazer grandes sessões por aqui. No meu 
entender, é necessário que tenhamos uma perspecti-
va de flexibilidade. O compromisso de V.Exa. é trazer 
os projetos em 60 dias, mas é necessário admitir que 
15 dias a mais não resolvem o problema de fundo, o 
problema de discutirmos o que interessa ao Brasil du-
rante muitos e muitos anos. 

Portanto, é muito possível que ao longo do ca-
minho eu venha a pedir a V.Exa. mais flexibilidade no 
seu prazo de 60 dias. Que venham os projetos para 
cá em 60 dias, mas que tenhamos a possibilidade de 
avançar discussões que sequer foram mencionadas. Eu 
sei como pensam muitos políticos brasileiros. Pensam 
o seguinte: “Vamos resolver o problema do petróleo, 
a gente deixa um dinheirinho para o meio ambiente”. 
Mas não é isso mais que queremos. Não queremos um 
dinheirinho para o meio ambiente, queremos discutir 
em profundidade como será o monitoramento ambiental 
da exploração do petróleo no pré-sal, e para isso não 
bastam 60 dias. É isso que queria deixar bem claro, 
cumprimentando V.Exa. pela vitória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder 
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapida-
mente. Nós lutamos para retirar o regime de urgência 
basicamente em função de que o que altera não são 
apenas 15 dias; alteram os prazos de emenda, a pos-
sibilidade de apresentar emenda. 

Vamos começar a discutir esse projeto no dia 
10 de novembro e, evidentemente, vamos apresentar 

várias emendas, inclusive sobre a questão ambiental, 
no que levanta o Deputado Fernando Gabeira. 

Esse acordo feito pelo Congresso e, com sapiên-
cia e sensatez, ouvido pelo outro lado da rua –  o Pre-
sidente retirou a urgência – , foi produzido, sem dúvida 
nenhuma, graças a coordenação do Deputado Michel 
Temer, temos de enaltecer isso, e de várias Lideran-
ças. Quero salientar o posicionamento das oposições, 
Deputado Ronaldo Caiado e Deputado José Aníbal, 
e fundamentalmente da base do Governo, Deputado 
Cândido Vaccarezza, que trabalhou muito para con-
seguir fazer esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Líder Deputado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer 
este registro, a exemplo do que os demais Líderes 
fizeram, e demonstrar o significado do entendimento 
desse acordo. 

Não foram concedidos apenas 15 dias. Houve 
aqui entendimento num complexo muito maior. Estamos 
aqui exatamente há 2 semanas, pelo menos 3 sessões, 
com dificuldades em razão de obstrução. 

O que nós ganhamos aqui, repito mais uma vez, 
não foram apenas 15 dias, mas o bom senso e o con-
senso de um entendimento, para que possamos de-
sobstruir a pauta da Câmara e votar os projetos que 
são relevantes.

Então, Sr. Presidente, eu quero ressaltar o papel 
das oposições, do Democratas, do PSDB, do PPS, 
mas também o papel que V.Exa. desempenhou. Eu 
não vejo como simplesmente um acréscimo de 15 
dias tenha feito essa diferença; o que fez a diferença 
foi precipuamente a manifestação de V.Exa. e dos 
demais Líderes, que puderam chegar a esse acordo. 
Parabéns, Sr. Presidente!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente...

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deixem-

me dizer uma coisa aos senhores: nós vamos passar a 
sessão ordinária. Nós vamos eliminar. São 18h20min e, 
às 19h, eu vou encerrar a sessão ordinária. Então...

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, por fa-
vor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mi-
nutinho. Vamos fazer uma opção: vamos concedendo 
a palavra e, às 19h, encerramos. E daí não votamos 
nada.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, é só um 
esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou pe-
dir realmente ao Líder Dagoberto, ao Deputado Silvio 
Costa...

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, mas é 
um esclarecimento!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só um 
minutinho, querido Silvio Costa.

O SR. GERSON PERES – Vamos votar logo!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu peço 

1 minuto de cada um, por favor. 
O SR. DAGOBERTO – Um minuto só, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Dagoberto tem a palavra.
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente 
isso que eu queria sugerir a V.Exa.: que nós possa-
mos, então, já ir votando até atingirmos um quorum 
melhor para a emenda dos Vereadores, que exige 
quorum qualificado.

O SR. GERSON PERES – Isso! Vamos votar 
logo a emenda dos Vereadores.

O SR. DAGOBERTO – Vamos votando os des-
taques da medida provisória e, quando nós tivermos 
um quorum qualificado, aí nós votamos a PEC dos 
Vereadores. Era essa a minha sugestão.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Silvio Costa, 1 minuto.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, na ver-
dade, é só um esclarecimento. 

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

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
sessão ordinária vai até as 19h, podendo ser prorro-
gada até as 20h. Nós temos 9 destaques, a Oposição 
não fez acordo de mérito, portanto, poderemos ter 
votação nominal.

Minha pergunta é se realmente V.Exa., se não 
forem votados os 9 destaques até as 20h, convocará 
sessão extraordinária para votar a PEC dos Verea-
dores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Convo-
carei.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar V.Exa. e o conjunto de Líderes 

pela grande solução e pelo grande resultado. E quero 
só lembrar de uma coisa, Presidente Michel Temer, 
V.Exa. reabriu o prazo de emenda. Quero apenas in-
formar que as emendas agora, retirada a urgência, 
não precisam mais de apoiamento: de per se, pode-se 
apresentar emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É verda-
de. Foi uma mera recomendação para que o Relator 
se impressione com o número.

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 465-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida provisória nº 465-A, de 2009, 
que autoriza a concessão de subvenção 
econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES, em 
operações de financiamento destinadas à 
aquisição e produção de bens de capital e 
à inovação tecnológica, altera as Leis nºs 
10.928, de 23 de julho de 2004, e 11.948, de 
16 de junho de 2009, e dá outras providên-
cias, tendo parecer do relator da Comissão 
Mista, proferido em Plenário e entregue a 
Mesa; pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa; pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
desta MPV e das Emendas de nºs 10, 11, 21 e 
26, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, e pela rejeição das Emendas 
de nºs 1, 2, 4 a 8, 12 a 20, 22 a 25 e 27 (Rela-
tor: Dep. Carlos Zarattini). As Emendas de 
nºs 3 e 9, foram indeferidas liminarmente 
por versarem sobre matéria estranha, nos 
termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 
1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13-7-09
PRAZO NA CÂMARA: 12-8-09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

30-8-09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 12-11-09 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
aos destaques. Vou pedir aos Srs. Líderes, se estive-
rem de acordo, que ao encaminharem –  é claro que 
os destaques são importantes – , nós poderíamos logo 
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sair para a orientação de bancada, “sim” ou “não”. E 
aqui há oradores inscritos. Saibam os senhores que, 
se tivermos 2 oradores de cada lado em 9 emendas, 
teremos 18 oradores com 5 minutos cada um, e vamos 
até as 22h, mais ou menos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada para votação em separado do § 4º do art. 
1º do projeto de lei de conversão.

DESTAQUE DE BANCADA

“Senhor Presidente, requeremos a V. Exª, 
nos termos do art. 161 e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do § 4º do art. 1º 
do PLV à MPV 465/09.

Sala das Sessões, em 2 de setembro 
de 2009. – Lira Maia, Vice-Líder do Demo-
cratas.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Rodrigo Rocha Loures. (Pausa.)

Para falar contra, Deputado Chico Alencar. (Pau-
sa.) Abre mão? (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Jorginho Maluly. 
(Pausa.) Abre mão?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só para 
parabenizar V.Exa. pela condução desse importante 
acordo.

O voto do Democratas é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
O Democratas já votou “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PMDB? “Sim” ou “não” ao destaque?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota pela manutenção do texto, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O Partido dos Trabalhadores, como vota?
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
pela manutenção do texto, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PSDB?
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
“não”. E também já retiramos uma outra emenda, para 
diminuir o processo dessa medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus 
cumprimentos a V.Exa. Vota “não”.

Como vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para apres-
sar as votações, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PR?
O SR. LÚCIO VALE (PR-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós fizemos inclusive uma questão de ordem sobre 
o assunto. Como V.Exa. considerou compatível, em 
relação ao mérito nós não temos divergência. Enca-
minhamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encami-
nha “sim”.

Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta 
“sim”.

PTB?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB apoia a ma-
nutenção do texto e vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PSC? (Pausa.)
PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde também encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PSC? (Pausa.)
PSOL? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação:

“§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo à 
produção ou à aquisição de aeronaves novas 
por sociedades nacionais e estrangeiras, com 
sede e administração no Brasil, em conformi-
dade com a respectiva outorga de concessão 
e autorização para operar pela Agência Na-
cional de Aviação Civil – ANAC, nos casos de 
exploração de serviços públicos de transporte 
aéreo regular.”
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela manutenção do parágrafo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

MANTIDO O PARÁGRAFO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirado 

o destaque da Emenda nº 7.

DESTAQUE DE BANCADA

“Requeiro, nos termos do art. 161, inci-
so II e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 7, oferecida à Medida Provisória 
465/2009.

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 
2009. – Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado da Emenda nº 2, oferecida 
à MP em discussão:

DESTAQUE DE BANCADA

“Requeiro, nos termos do art. 161, inci-
so II e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 2, oferecida à Medida Provisória 
465/2009.

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 
2009. – Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o mundo todo tem dado 
ajudas ao setor produtivo. Na realidade, nesta crise, 
a primeira ajuda que os países vêm oferecendo visa 
salvar o setor financeiro, o que o Brasil não precisou 
fazer, porque o saneamento do setor já tinha sido feito 
no Governo anterior. Portanto, com grande vantagem 
comparativa, quando veio a crise, este Governo só 
teve que ajudar o setor produtivo.

E, no mundo inteiro, as ajudas aos setores pro-
dutivos foram acompanhadas de contrapartidas. Por 
exemplo, o setor automobilístico nos Estados Unidos. 
Em troca da ajuda vultosa que recebeu, assumiu o com-
promisso de, dentro de determinado prazo preestabe-
lecido, lançar no mercado carros híbridos, que chegam 
a rodar 90 quilômetros com 1 litro de combustível. Aqui 
no Brasil não foi exigida nenhuma contrapartida.

A emenda introduz uma contrapartida: diz que, 
no caso em que a ajuda do Governo, a ajuda do Erário 
vai significar juros subsidiados, se comece a cobrar das 

empresas beneficiadas que gerem empregos, tenham o 
compromisso de gerar empregos, de ampliar os inves-
timentos físicos, façam investimentos em inovação tec-
nológica, investimentos em aperfeiçoamento de padrões 
ambientais nos respectivos processos produtivos.

E mais: diz que a regulamentação será feita pelo 
Poder Executivo, e não pelo Ministério da Fazenda.

Portanto, a matéria restabelece condições que de-
vem ser analisadas pelos ilustres Deputados, porque elas 
contribuem para que alcancemos mais rapidamente os 
resultados sociais e ambientais almejados por todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, concedo a palavra ao Deputado Carlos Zarattini.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, na realidade, a Medida 
Provisória nº 465, de 2009, estabelece juro zero para 
bens de capital, inovação tecnológica e –  aprovamos 
também –  indústria aeronáutica.

É importante dizer que o juro é zero porque ela 
retira tudo o que for encargo sobre financiamento para 
esses 3 setores, exatamente para que se possa garan-
tir o investimento em nosso País. O setor de bens de 
capital foi o que mais sofreu com a crise, o que mais 
teve paralisadas as encomendas. E é fundamental, ao 
pensar a economia, pensar justamente em manter a 
nossa indústria de bens de capital num patamar ele-
vado de investimento.

Por isso, corretamente, o Governo fez essa me-
dida provisória, que garante a possibilidade de as in-
dústrias nacionais, as nossas empresas fazerem os 
investimentos necessários para continuar se desen-
volvendo tecnologicamente e aumentar sua eficiência 
e sua produção.

Portanto, essa é uma medida do bem, uma me-
dida boa para o Brasil. Tanto é que, dos 44 bilhões 
de reais previstos, já foram praticamente pedidos 8 
bilhões de reais até 31 de julho. No entanto, Sr. Pre-
sidente, eu quero aqui dizer que a emenda colocada 
busca contrapartida.

Ora, em primeiro lugar, a contrapartida é exata-
mente o investimento. Nós queremos que o investi-
mento aconteça, porque ele vai gerar mais produção 
e mais emprego. Isso é importante para o País.

Em segundo lugar, quero dizer que nós já temos 
a Lei nº 11.948, de 2009, cujo § 6º diz que o BNDES 
deverá encaminhar ao Congresso, até o último dia do 
mês de cada trimestre, relatório pormenorizado sobre 
operações realizadas, indicando quantidade, valor das 
operações, detalhadas por modalidade de investimento, 
setor produtivo beneficiado, localização do empreendi-
mento e estimativa dos impactos econômicos gerados 
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pelos projetos, principalmente em termos de geração 
de emprego e renda.

Portanto, Sr. Presidente, essa emenda já está 
contemplada na Lei nº 11.948, de 2009. Por isso, nós 
somos contrários à emenda e a favor do texto original 
do relatório.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votar.
O PMDB, como vota?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não” à emenda. Entendemos que pode 
até ser meritória, mas o texto está muito pouco objetivo, 
o que não daria nenhuma aplicabilidade prática.

O PMDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco, 

como vota?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
O PSOL como vota?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vota 
“não” e entende que quem deveria administrar esse 
processo de concessão de subvenção econômica 
deveria ser o Ministério da Fazenda. Levando para o 
Executivo, nós podemos ter aí o Conselho Monetário 
Nacional.

Também queremos defender mais uma vez que 
o BNDES cumpra a plataforma de transparência e 
aplique as cláusulas de contrapartida nos seus em-
préstimos para os empresários, o que é sempre es-
quecido aqui.

O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não” e quer concluir rapidamente esta votação, 
porque há no relatório do Deputado Carlos Zarattini um 
grande avanço, que é a isenção permanente do PIS/
COFINS para o pãozinho e a cadeia do trigo.

Portanto, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PT?
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”. Queremos agilizar este processo para votar a 
PEC dos Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero sugerir 
que se adote esse ritmo de apenas dizer “sim” ou “não”, 
porque as matérias estão mais do que debatidas.

Nós votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PR?
O SR. JOÃO MAIA (PR-RN. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “não”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um ape-
lo às Lideranças para que não mais discutamos esta 
matéria. Sabe por que, Sr. Presidente? Tenho uma 
preocupação: o povo brasileiro gosta muito de futebol 
e a Seleção Brasileira jogará logo mais.

Se por acaso não votarmos a PEC do Vereado-
res, no intervalo, todos irão embora para assistir ao 
jogo. E aí? Como fica?

O PP vota “não”.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSDB, 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB, 
“sim”.

Como vota o DEM?
O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas também orienta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde entende que não dá para repassar recursos im-
portantes sem a garantia de contrapartidas na geração 
de empregos, transferência tecnológica, na questão 
ambiental, de tal forma que não entendemos o enca-
minhamento “não” feito por diversos partidos. E nós, do 
Partido Verde, encaminhamos “sim”. Nós queremos a 
contrapartida, porque é o mínimo a ser exigido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC, Deputado Hugo Leal?

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – PSC vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
emenda é muito importante. O Deputado Mendes Tha-
me, um dos Deputados mais ilustres desta Casa, quer 
que as empresas que recebem recursos subsidiados 
para equalização de juros deem alguma contrapartida, 
por exemplo, a manutenção de emprego. Por isso, o 
PPS encaminha e vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Emenda nº 2:

EMENDA Nº 2

O § 4º do Art. 1º da Medida Provisória nº 465, de 
29 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º O Conselho Monetário Nacional estabe-

lecerá os grupos de beneficiários e as condições 
necessárias à contratação dos financiamentos, 
cabendo ao Poder Executivo a regulamentação 
das demais condições para a concessão da sub-
venção econômica de que trata este artigo, entre 
elas a definição da metodologia para o pagamento 
da equalização de taxas de juros e as contrapar-
tidas que devem ser oferecidas pelas empresas 
beneficiadas, em termos de geração de empre-
go, ampliação de investimentos fixos e de gastos 
em inovação tecnológica, e aperfeiçoamento de 
padrões ambientais nos seus respectivos pro-
cessos dedutivos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. De-
putados que a aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada para votação em separado da Emenda nº 1, 
oferecida à Medida Provisória nº 465, de 2009. 

DESTAQUE DE BANCADA

“Requeiro, nos termos do art. 161, inciso II e 
§ 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 1, oferecida 
à Medida Provisória 465/2009.

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 
2009. – Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão inscri-
tos 2 Deputados para falar a favor, Professor Ruy Pauletti 
e Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO – Abro mão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o PSDB, Deputado Lobbe Neto?
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”. Pela transpa-
rência, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela trans-
parência, vota “sim.”

PT?

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”, 
pelas mesmas razões da emenda anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT vota 
“não”.

Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 

vota “não”.
Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Presidente. 
O PMDB vota “não.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Democratas?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós entende-
mos que essa emenda vem fortalecer o Congresso, uma 
vez que vai exigir uma prestação de contas periódicas de 
todas as ações do banco. Então, o Democratas orienta 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP, como 
vota?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não” e quer celeridade para votar a PEC dos Vere-
adores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT?
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Quem mais vai votar?
O SR. EDSON DUARTE – O Partido Verde.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Partido Ver-

de?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Verde acha 
que isso é burocratizar. Não há necessidade desses infor-
mativos, que já existem. Portanto, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSOL é a favor da transparência. 
Vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, Sr. 
Presidente. Não está no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
a Emenda nº 1:

“O art. 1º da Medida Provisória nº 465, de 
29 de junho de 2009, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ O Banco Nacional de Desensolvimento 

Econômico e Social – BNDES deverá encaminhar 
ao Congresso Nacional, nos exercícios de 2009 
e 2010, até o último dia útil do mês subsequente 
de cada trimestre, juntamente com os relatórios 
previstos no § 6º, do art. 1º da Lei 11.948, de 
2009, informativos pormenorizados que permitam 
o acompanhamento das operações efetivadas 
com taxas de juros equalizadas pela subvenção 
econômica prevista no caput deste Artigo, indi-
cando, entre outras informações, quantidade e 
valor das operações de financiamento realizadas 
no trimestre e até o trimestre, detalhadas pelos 
principais produtos, segmentos e atividades be-
neficiadas; taxas de juros e prazos médios das 
operações; porte das empresas beneficiadas e 
localização geográfica; bem como dados efetivos 
que permitam avaliar os impactos econômicos 
gerados pelos financiamentos, principalmente 
em termo de geração de novos investimentos e 
empregos.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. De-
putados que a aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado do art. 5º do projeto de lei de 
conversão do Relator oferecido à medida provisória ora 
em debate.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO 
(Da Bancada do Partido da República)

Senhor Presidente, 
Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 

161, inciso V, c/c seu § 2º, do RICD, destaque 

para a votação em separado do Art. 5º do Pro-
jeto de Lei de Conversão do relator, deputado 
Carlos Zarattini, oferecido à MP nº 465, de 
2009, com o objetivo de suprimí-lo.

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 
2009. – Sandro Mabel, Líder do PR.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há oradores 
para falar a favor e contra.

A favor, Deputado Sandro Mabel. (Pausa.) 
Ausente.

Contra, Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.) Au-
sente.

Deputado Rodrigo Rocha Loures. (Pausa.) Au-
sente.

Como vota o PR, Deputado Sandro Mabel?
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, esse artigo é inconstitucional. 
Ora, a súmula vinculante, quando foi criada no Supre-

mo, precisou de um comando constitucional. O Conselho 
de Contribuintes não pode criar uma súmula vinculante 
da forma como está sendo criada, simplesmente por uma 
emenda a uma medida provisória. 

É um assunto sério, inconstitucional. Portanto, pedi-
mos que o voto seja “não”. Queremos suprimir o texto.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos de acor-
do com a proposta do PR e aceitamos a retirada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós também votamos 
“não”.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB também vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 

vota pela retirada do dispositivo?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – É, pela supres-

são.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB vota 

“não”.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – “Não”. Vamos 

votar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-

cratas, como vota?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”.
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O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PSDB, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PP, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PDT?
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PDT, “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PPS “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC? 

(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o artigo 5º do PLV:

“Art. 5º O art. 26 do Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 26. A Câmara Superior de Recur-
sos Fiscais poderá, nos termos do regimento 
interno, após reiteradas e uniformes decisões 
sobre determinada matéria e com a prévia ma-
nifestação da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional, editar enunciado de súmula que, 
mediante aprovação de dois terços dos seus 
membros e do Ministro de Estado da Fazenda, 
terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos da administração tributária federal, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial.

Parágrafo único. A Câmara Superior de 
Recursos Fiscais poderá rever ou cancelar 
súmula, de ofício ou mediante proposta apre-
sentada pelo Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional ou pelo Secretário da Receita Federal 
do Brasil.” (NR)”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela manutenção do artigo per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

SUPRIMIDO O ARTIGO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada para votação em separado da Emenda nº 
19 à medida provisória ora sob exame:

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeremos a V. Exª, 
nos termos do Art. 161, § 2º do Regimento In-
terno, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 19 à MP 465/09.

Sala das Sessões, em 2-9-09.– Hugo 
Leal, Líder do PSC.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Hugo Leal. 

V.Exa. quer encaminhar?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Eu quero falar, Sr. Presidente. Já estou na 
tribuna.

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

O SR. HUGO LEAL – Eu poderia abrir mão de 
falar desta matéria, mas preferi me manifestar para 
chamar a atenção deste Plenário. 

A Medida Provisória nº 465 trata da concessão 
de subvenção ao BNDES. Mas, no seu art. 5º, trata de 
redução de alíquota de COFINS incidente sobre receita 
bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de cilindradas inferior ou igual a 150 cilindradas.

Estamos zerando a COFINS para motocicleta. 
Ou seja, vamos aumentar a venda de motocicletas no 
País. É uma medida prudente, interessante, do ponto 
de vista econômico, até mesmo do ponto de vista so-
cial, mas, do ponto de vista do trânsito, infelizmente 
o aumento do número de vendas de motocicletas vai 
influenciar diretamente na taxa de mortalidade.

Eu fiz uma emenda que entendi ser pertinente e 
pedi a avaliação do Relator Zarattini, porque o Depu-
tado se preocupa com a questão do trânsito. S.Exa. é 
o autor do Projeto de Lei nº 2.872, que versa sobre a 
reforma do Código de Trânsito. 

Nessa emenda, eu propus a redução da alíquo-
ta, também, para as autopeças integrantes do sistema 
de segurança dos veículos automotores e estabeleci 
quais as peças de segurança para os veículos. Por 
que não, em vez de desonerarmos apenas a venda 
de motocicletas, desoneramos as peças de veículos 
que são para sua segurança, como freios, embreagem, 
pneus, peças fundamentais, nas quais é necessário 
haver alteração?

Sr. Presidente, eu pedi a palavra para, mais uma 
vez, alertar este Plenário sobre nossa preocupação não 
somente com o aumento da venda de motocicletas, 
mas também com a extensão desse benefício, zeran-
do a alíquota de COFINS para os itens de segurança 
veicular, para aqueles itens de veículos cuja renovação 
é necessária, porque muitos dos acidentes que acon-
tecem neste País são exatamente pelo mau cuidado, 
pelo mau uso, às vezes, pela deterioração dos itens 
de segurança dos veículos. 

Então, Sr. Presidente, eu peço, encarecidamente, 
que esta emenda seja aprovada por este Plenário. 

Muito obrigado.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim” 
à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”.

Como vota o PT?
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O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 
acordo com o mérito, com o ideal, como afirmou aqui 
o Deputado Hugo Leal, e estamos de acordo com as 
questões de segurança, mas, infelizmente, não pode-
mos aprovar a emenda, porque não existe cálculo de 
quanto isso se reduzirá na arrecadação, assim como 
não temos a possibilidade de estimar os efeitos dessa 
isenção para os setores atingidos por essa emenda do 
Deputado Hugo Leal. 

Nós, simplesmente, nesse projeto, mantivemos a 
isenção de PIS/COFINS para as motocicletas, pois ela 
se encerra agora, no mês de setembro. Estendemos a 
isenção de PIS/COFINS sobre trigo, farinha de trigo e 
pão, para, definitivamente, não se cobrar mais imposto 
sobre esse produto básico de todos os brasileiros. 

Por isso, Sr. Presidente, somos contrários à emen-
da do Deputado Hugo Leal.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, para 
acelerar a votação e votarmos a PEC dos Vereadores. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

O Democratas como vota?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Democratas vota “sim”, 
pela redução da carga tributária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco, 
como vota?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação 
à redução do COFINS, nós votamos pela rejeição por 
uma razão muito simples: se forem tiradas todas as 
contribuições sociais, infelizmente, o Governo não po-
derá fazer sua ação, que é tão importante. 

Por isso, nós somos contra. Somos pela rejeição 
da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
vota “não” à emenda do Bloco.

PSOL, como vota?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós enten-
demos que nessa emenda há uma dilatação de isen-
ções de muitos produtos que não são só de segurança. 
Além do mais, nós temos um problema aqui, que é a 
isenção do COFINS. A COFINS forma a Seguridade 
Social. Isso aqui é redução, inclusive, do orçamento 

da seguridade social, o que atinge os aposentados do 
Brasil, que já vivem a maior penúria.

Por isso, o voto do PSOL é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 

O PSOL votou “não”.
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”. 
Como vota o PP?
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP, Sr. Presidente, entende que 
esta matéria vai cair em cima da seguridade, quando 
retira o COFINS. Então, nós também entendemos que 
há renúncia fiscal nisso e que não nos cabe, neste ins-
tante, fazer esse tipo de votação.

Por isso, a Liderança do PP encaminha o voto 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”. 

Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder Hugo Leal 
é um Deputado brilhante, parceiro aqui nesta Casa. O 
PSC é parceiro do Partido Verde, mas, por não termos 
aqui números, elementos que apontem o tamanho da 
isenção, embora a ideia seja brilhante, gostaríamos 
de nos associar para darmos prosseguimento a este 
debate, pela sua importância, mas, neste momento, 
pela falta desses números para entendermos qual é 
o impacto e a representação disso no Orçamento da 
União, o Partido Verde, infelizmente, neste momento, 
encaminhará o voto “não”. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha o voto “não”.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, neste en-
caminhamento, vota “sim”, porque entende, apesar 
das manifestações dos Líderes anteriores e do pró-
prio Relator, Deputado Zarattini, que isso é, sim, um 
benefício para o País. 
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Não vamos tirar a redução das alíquotas de CO-
FINS para os produtos industrializados na área de se-
gurança veicular? Vamos também reduzir o número de 
acidentes. Reduzindo os acidentes, vamos desonerar 
também a Previdência Social. É só fazermos um ra-
ciocínio lógico que vamos entender isso.

Quero deixar marcada a posição: o PSC vota 
“sim”, a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSC vota 
“sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a Emenda 19:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se acham. (Pausa.) 

REJEITADA. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como Lí-
der, 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, eu já estive aqui nesta tribuna para chamar 
a atenção dos Deputados e das Deputadas a respeito 
da Lei Kandir, do ressarcimento aos Estados de recur-
sos derivados das isenções às exportações, dos estí-
mulos feitos às exportações e que são compensados 
parcialmente pela Lei Kandir. 

Agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
temos aqui um estudo detalhado. O atual Governo ve-
tou, na LDO, 1,3 bilhões destinados aos Estados como 
compensação, diferença do ano de 2008. Mais grave 
ainda: vetou 3,9 bilhões correspondentes a 2010. 

Na prática, o atual Governo está dizendo aos 
Estados que não fará mais qualquer ressarcimento 
da Lei Kandir. São estímulos que os Estados dão, são 
renúncias fiscais que os Estados fazem para estimular 
as exportações e que, por isso mesmo, têm a compen-
sação orçamentária. 

Para que os Deputados possam ter uma ideia 
do que significam esses cortes do Governo na LDO –  
os 3,9 bilhões para 2010 e os 1,3 bilhões relativos a 
2008 – , vou dar alguns exemplos: o Estado da Bahia 
vai deixar de receber 214 milhões; o Estado de Goiás 
vai deixar de receber 200 milhões; os capixabas vão 
deixar de receber 298 milhões.

O Estado de Minas Gerais deixará de receber 
809 milhões, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
recursos suficientes para se fazer centenas de escolas 
técnicas profissionalizantes. Escolas que, ao contrário 
do que disse outro dia o Líder do PT Cândido Vaccare-
zza, o Governo Lula não fez. Ele disse que construiu o 
dobro do que havia no Governo anterior. Não é verdade, 
Deputado. Basta consultar as estatísticas do Ministério 
da Educação. Eu o fiz e, com muita pena, constatei que 
não é verdade. O Governo alardeou muito a constru-
ção de escolas técnicas que, na prática, não existem. 
O Governo do Paraná –  e os paranaenses precisam 
saber disso – , deixará de receber 413 milhões; o Go-
verno do Rio Grande do Sul, 470 milhões. 

Não são nem os Governos, são os Estados que 
perdem. Esses recursos são para os Estados, que 
certamente já os têm contados nos seus orçamentos, 
mas deixarão de recebê-los. 

É gravíssima essa situação. O Parlamento tem 
que tomar alguma iniciativa em relação ao Orçamen-

to do ano que vem, tem de fazer uma ação de busca 
de entendimento com o Governo para mostrar o sig-
nificado catastrófico do corte dessas propostas que 
constam da LDO.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero registrar 
que tivemos, ontem, em São Paulo, um dia muito difí-
cil, com muita chuva e muitos problemas. Mas o maior 
problema foi ocasionado pela empresa de telefonia fixa 
de São Paulo, a Telefónica. Lamentavelmente, essa em-
presa tem no Brasil uma ação predatória, colonialista! 
Veio ao Brasil para ganhar dinheiro e ponto. É quase 
uma expropriação.

Os serviços de telefonia fixa de São Paulo fica-
ram suspensos durante várias horas. Essa empresa é 
tecnologicamente incapaz de dar segurança aos seus 
usuários. Não é possível, com os recursos de hoje, ad-
mitir que uma chuva, ainda que forte, faça calar boa 
parte dos telefones fixos da cidade de São Paulo. É 
necessário que a Comissão de Ciência e Tecnologia 
e outras da Casa ajam nessa direção.

Essa empresa já veio aqui e vive a se desculpar: 
isso não pôde fazer, aquilo teve que adiar, tal proce-
dimento não consegue resolver. Incompetência! Mas 
se forem olhar o balanço da empresa, verão que o 
que está lucrando com a exploração da telefonia fixa 
em São Paulo é assustador. Não se justifica que essa 
empresa, a Telefónica, continue prestando serviço de 
péssima qualidade à população de São Paulo.

É impensável que um Estado com a vitalidade 
econômica que São Paulo tem, como tem o Brasil in-
teiro –  refiro-me a São Paulo porque está muito aden-
sado – , possa ficar sem comunicação telefônica fixa 
durante horas apenas porque choveu. Essa empresa 
é inepta e dá tratamento colonialista a seus negócios 
no Brasil. Vem aqui, tira o maior proveito e não presta 
o melhor serviço, como deveria ser seu propósito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Cândido Vaccarezza tem a palavra.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos vivendo na Câmara dos 
Deputados um dia importante para o País.

Não vou polemizar com o Líder José Aníbal por-
que acho que este é o momento de nos dirigirmos ao 
Brasil e discutirmos o passo adiante que a maioria da 
Câmara está dando para viabilizar a votação dos pro-
jetos do pré-sal. A sensibilidade do Presidente Lula 
e a ação do Presidente Michel Temer e dos Líderes 
desta Casa viabilizaram todas as condições para os 
aprovarmos em tempo recorde.

O Brasil vai dar um salto adiante com essa deci-
são. Esperamos que o Senado tenha a mesma postura 
que está tendo a Câmara dos Deputados. Nós estamos 
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criando condições para dotar o País de legislação mo-
derna que lhe permita dar um salto de qualidade.

São 4 os projetos fundamentais sobre o pré-sal. 
O primeiro modifica a Lei de Concessões. Em vez 
de concessão, será a partilha do petróleo do pré-sal. 
Qual é a importância disso? No sistema de conces-
são, quando o petróleo é extraído do subsolo, ele é 
propriedade da empresa que o tirou, com a diferença 
de que é uma das poucas commodities que têm valor 
muito superior ao gasto de produção. As multinacionais 
detêm apenas 7% do petróleo do mundo e controlam 
sua produção.

O Brasil não continuará nessa situação. O pe-
tróleo que há no subsolo é do povo brasileiro e será 
usado para promover o desenvolvimento econômico, 
para criar empregos, para proteger o meio ambiente, 
para gerar cultura, para apoiar a ciência e a tecnologia 
e ajudar milhões de brasileiros a saírem da pobreza. 
Essa é a essência da importância de aprovarmos aqui 
o sistema de partilha. Haverá os que serão contra. 
Mas, felizmente, no País, os extremos não têm muito 
peso. Então, seguiremos um caminho de Brasil grande 
e de interesses nacionais. Não só o PT ou a base do 
Governo Lula defendem essas posições. Vários Depu-
tados e partidos defendem os projetos apresentados 
pelo Presidente Lula.

Um outro projeto importante é o que cria um 
fundo para administrar esse dinheiro. Qual é a impor-
tância desse fundo? Impedir que esse dinheiro fique 
no Tesouro e seja gasto sem um rumo, um sentido. O 
dinheiro do fundo será usado para ciência e tecnolo-
gia, educação, para resolver o problemas da pobreza 
e garantir desenvolvimento.

Outro projeto importante é o que cria a PETRO-
SAL, uma empresa nacional com 100% de capital 
brasileiro, estatal. Será o olho da sociedade brasileira 
na administração, no trabalho e nos resultados do di-
nheiro do pré-sal.

Por fim, o projeto que aumenta a capitalização da 
PETROBRAS. Nesse processo, aumentaremos o peso 
do Brasil e do povo brasileiro na PETROBRAS. Assim 
ganham os brasileiros e todos aqueles que querem que 
nosso País entre na rota do desenvolvimento econômi-
co. Esse foi o grande feito do nosso Governo.

Nosso Brasil estava parado, amortecido há uns 
10, 20 anos. Nesse processo, algumas medidas de 
todos os governos anteriores ao nosso foram positi-
vas para criar um rumo. Mas prevaleceu, infelizmen-
te, nos outros governos uma visão que não tinha uma 
estratégia nacional de desenvolvimento, de criação de 
empregos, de redução do desemprego e, mais do que 
isso, de projeto nacional que colocasse o País numa 

outra posição no mundo e o povo do Brasil num outro 
lugar dentro do Brasil.

Esse é o grande feito do Presidente Lula e do 
nosso Governo. Com Lula, o País ganhou importância 
política e econômica. Milhões de brasileiros melhora-
ram sua condição de vida. Trinta milhões deixaram a 
pobreza e passaram a ser classe média. Os empresá-
rios, as empresas e as grandes empresas brasileiras 
melhoraram seu posicionamento no ranking mundial. 
Vi o dia em que o Deputado Armando Monteiro, Pre-
sidente da CNI, homenageava o Presidente Lula pelo 
seu trabalho.

Então, não foram só os trabalhadores, não foi só 
o povo do Brasil, foi o Brasil que ganhou importância 
política e econômica com Lula, com o PT, com os par-
tidos aliados e com o projeto de nacional de desenvol-
vimento, que amplia a área dos partidos aliados.

Agora, Sr. Presidente, estamos diante de um 
grande salto. Como disse o Presidente Lula, é o pas-
saporte para o futuro. Já pediu o Presidente Lula: “Fa-
lem com os seus Deputados”. Convidamos todos os 
partidos da Casa a aprovarem os projetos do pré-sal, 
sem descaracterizá-los, porque com eles o Brasil vai 
continuar crescendo de forma ampliada, tendo desen-
volvimento econômico, distribuição de renda, criação 
de empregos.

Mais do que isso, com o pré-sal e com os outros 
projetos em curso, que não fazem parte da minha fala 
hoje, nós vamos ser uma grande nação. Nosso País 
será uma potência mundial, democrática e igualitária. 
Nosso povo melhorará de vida.

Por isso, em nome do PT, peço a todos os De-
putados da Casa que votem “sim” aos projetos sobre 
o pré-sal que o Governo apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou pror-
rogar a sessão pelo tempo suficiente para votar os 2 
destaques que faltam. Então, eu vou...

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, quero 
falar como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como?
O SR. IVAN VALENTE – Quero usar o tempo 

da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

como Líder, o Deputado Ivan Valente tem a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. De-
putados, eu ouvi aqui agora o Líder Cândido Vac-
carezza falando em passaporte para o futuro. Nós 
discutimos tudo nesta Casa, aqui se pautam todas 
as matérias, mas há 1 ou 2 de que a maioria dos 
Líderes não quer saber, e o compromisso é com 
milhões de pessoas. 
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Ontem, na Comissão de Seguridade Social, nós 
fizemos uma audiência pública para discutir projetos 
que estão aqui, na pauta desta Casa, que são: o pro-
jeto do Senador Paulo Paim, do PT, que estabelece 
o fim do fator previdenciário e foi votado no Senado, 
passou no Senado da República, veio para a Casa e 
está parado aqui, nas Comissões; e, em segundo lu-
gar, o projeto de reajuste das aposentadorias, aquelas 
acima de 1 salário mínimo, ou seja, para que sejam 
também reajustadas de acordo com o aumento do sa-
lário mínimo as aposentadorias do Regime Geral da 
Previdência Social. 

E desta tribuna nós queremos dizer, o Partido 
Socialismo e Liberdade quer dizer que os aposentados 
deste País, que deram sua contribuição a vida toda –  e 
neste País começa-se a trabalhar com 10, 14 anos de 
idade – , não podem ser penalizados como foram na 
reforma da Previdência em 1997, estabelecendo-se um 
fator previdenciário que leva o trabalhador a trabalhar 
até 6 anos a mais, depois de contribuir durante tantos 
anos. Mudaram a regra no meio do jogo, e isso foi apro-
vado no Governo Fernando Henrique Cardoso. 

E agora os Senadores do PSDB e do DEM, lá, 
apoiaram –  apoiaram, sim! –  o fim do fator previden-
ciário, Deputado Caiado. É preciso que V.Exas. aqui na 
Câmara sejam coerentes. Vamos votar o fim do fator 
previdenciário, colocar isso na pauta. 

E o PT, então, que votou contra, lá naquele tem-
po, o fator previdenciário, agora quer mantê-lo aqui na 
Câmara?! Mais do que isso: há um Senador do PT, que 
é Paulo Paim, fazendo uma proposta absolutamente 
justa; ela já entrou na pauta desta Casa, já esteve para 
ser votada, mas toda vez que ela entra na pauta vem 
algum recado do Planalto: isso não dá, isso não pode, 
são alguns bilhões a mais... 

Só que aqui se vota todo dia a isenção de bilhões 
para o agronegócio, vota-se isenção para os bancos e 
o capital financeiro, para as montadores de veículos, 
para as empreiteiras, mas, quando chega a hora de 
atender milhões de aposentados que ganham 1 salário 
mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos... 

Eu quero alertar cada Deputado e cada Deputada 
desta Casa: se nós continuarmos com esse processo 
atual de correção, vamos, daqui a 10 ou 15 anos, ter 
todos os aposentados do Regime Geral de Previdência 
Social ganhando 1 salário mínimo, porque a pessoa 
aposenta-se com 8, com 10, e depois de alguns anos 
está ganhando 5 ou 3 salários, e isso é uma injustiça 
com milhões de brasileiros. 

Por isso, tanto o fator precisa acabar, porque o 
trabalhador precisa aposentar-se, é um direito dele, 
como o reajuste das aposentadorias tem de ser feito 
de acordo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com o re-

ajuste do salário mínimo, com ganho real. E nós não 
concordamos com o tipo de acordo que está sendo feito 
pela CUT e pela Força Sindical –  não sei em nome 
de quem, porque não é no dos aposentados do Brasil 
–  para chegar a um termo que mantém o fator, de um 
lado, e faz uma combinação de idade e tempo de con-
tribuição, de datas. Nós não concordamos com isso. A 
Casa tem uma dívida para com os aposentados...

(O microfone é desligado.)

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem, 

para concluir, nobre Deputado.
O SR. IVAN VALENTE – Para concluir, a Casa 

tem uma dívida com os aposentados deste País. O 
Senado da República já votou, e nós queríamos reivin-
dicar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que as centrais 
sindicais que não se comprometeram ainda com esse 
acordo se mobilizem, Deputado Paulinho, porque não 
há motivo, se se dá tanto dinheiro para banqueiro, se 
se dá tanto dinheiro para empreiteira, para o agrone-
gócio e tal, de, quando chega a hora do trabalhador, 
que se esforçou, deu o sangue durante 35, 45 anos, 
contribuindo para o Regime Geral de Previdência So-
cial, querer esticar o tempo, querer reduzir a correção 
das aposentadorias! 

E nós sabemos que isso não funciona, porque o 
trabalhador vai ser sempre prejudicado. Está aí o re-
ajuste do mínimo pelo PIB. Quanto vai ser o PIB este 
ano? Zero! Negociação com meio PIB é zero também. 
Por isso nós reivindicamos...

(O microfone é desligado.)

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-

cluir, nobre Líder, peço-lhe a gentileza.
O SR. IVAN VALENTE – Só para concluir, Sr. Pre-

sidente –  e eu agradeço-lhe a tolerância – , queremos 
votar imediatamente a emenda, como o projeto que 
veio do Senado, sobre o reajuste dos aposentados e 
o fim do fator previdenciário, que são emendas de um 
Senador do Partido dos Trabalhadores, Paulo Paim.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

então ao destaque de bancada para votação em se-
parado da Emenda nº 18:

DESTAQUE DE BANCADA DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 161, e § 2º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da emen-
da nº 18, apresentada à MP 465/09.
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Sala das Sessões, em 2 de setembro de 
2009.– Lira Maia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da matéria, tem a palavra o Deputado Ronaldo 
Caiado. (Pausa.)

Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Ma-
luly Neto. (Pausa.)

O Deputado Ronaldo vai falar? (Pausa.)
Tem S.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, realmente não compreendi por que o nobre 
Relator não acolheu essa emenda apresentada por 
nós. Veja, essa emenda propõe-se exatamente a de-
sonerar todos aqueles que estão adquirindo máquinas, 
como bens de produção, para estimular as indústrias 
e o setor produtivo. 

O nobre Relator incluiu no texto financiamento 
para comprar aviões. Financiamento para comprar 
aviões! Está no texto, e foi mantido. Tudo bem, nós 
sabemos que a EMBRAER precisa de apoio, mas é 
preciso também exigir dela que retorne pelo menos 
parte dos 4 mil funcionários que foram demitidos com 
essa isenção que está sendo dada. 

Agora, qual é a proposta que apresentamos? A 
de que também máquinas agrícolas que estão direta-
mente ligadas aí ao setor produtivo, no dia a dia da 
agricultura e da pecuária brasileira, sejam desonera-
das. É só isso! Quer dizer, nada mais justo. 

Eu pergunto-lhes: nós dependemos mais das 
vendas de aviões pela EMBRAER ou da agropecuá-
ria brasileira? Se colocarmos numa balança, é lógico 
que a agropecuária brasileira tem uma importância, um 
significado mil vezes maior, em termos de emprego, de 
PIB, de produção, de superávit na balança comercial, 
de tudo isso. Além do mais, absorve um terço da mão 
de obra deste País. 

Ora, eu peço ao nobre Relator e também a to-
dos os Parlamentares, independentemente de siglas 
partidárias, que votem corretamente, em favor desse 
destaque, dessa Emenda nº 18, em que solicitamos 
exatamente a inclusão desses produtos que estão aí 
bem identificados, produtos ligados ao setor da agrope-
cuária que teriam isenção de PIS, PASEP e COFINS, 
o mesmo que está sendo dado para todos os outros 
ramos da indústria –  têxtil, automobilística...

(O microfone é desligado.)

O SR. RONALDO CAIADO – Só para concluir, 
Sr. Presidente, a indústria têxtil, a automobilística, 
enfim, todas essas realmente poderão beneficiar-se 
com a medida provisória apresentada pelo Governo. 
Por que esse preconceito? Por que excluir exatamente 

a produção da agropecuária brasileira, não estender 
essa desoneração não a todas, mas àquelas máqui-
nas identificadas, de acordo com aquela tipificação 
feita na Receita Federal e muito bem relatada na nos-
sa emenda?

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha 
dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra a matéria, com a palavra o Deputado Carlos 
Zarattini. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nós gostaríamos aqui 
de tentar esclarecer ao nosso Plenário e a todos os 
que estão acompanhando esta sessão que o objetivo 
dessa medida provisória, principalmente, é o de redu-
zir as taxas de juros para bens de capital e inovação 
tecnológica. 

O Deputado Caiado comentou aqui que nós in-
cluímos também a aviação. Quero dizer que incluímos 
na redução da taxa de juros. Certo? E incluímos por 
quê? Porque nós temos de incentivar também os se-
tores de maior inclusão tecnológica, os setores que 
recebem mais tecnologia. 

Isso porque no nosso País temos uma agricultura 
muito importante –  não é só mil vezes maior do que a 
EMBRAER; talvez seja muitos milhares de vezes maior 
do que a EMBRAER, ou do que o setor aeronáutico 
– , mas temos de desenvolver o nosso setor que tem 
inovação tecnológica, que tem desenvolvimento tec-
nológico, os setores de ponta, e esses setores têm 
de ter taxa de juros mais baratas, assim como tem a 
agricultura. A agricultura tem o crédito agrícola, e o 
crédito agrícola já tem taxa de juros reduzida. Então, 
o que estamos fazendo aqui? Não estamos deixando 
a agricultura para lá. Estamos, ao contrário, incluindo 
outros setores, como o setor de maior desenvolvimen-
to tecnológico. 

E também queremos, Deputado Caiado, incentivar 
a aviação regional. É a aviação regional que vai atender 
o interior do País, que vai atender a Amazônia, que vai 
atender o interior do Nordeste, que vai atender o interior 
de Estados como o meu Estado de São Paulo, onde 
não existe aviação regional. É por isso que incluímos 
também a aviação nessa medida provisória. 

Agora, querer isentar de todos os impostos os 
implementos agrícolas e tudo mais que foi citado na 
emenda do DEM nós não consideramos correto. Não 
existe estudo de impacto sobre a arrecadação. Não 
existem aqui as condições de abrirmos esse prece-
dente neste momento e fazer uma desoneração total. 
O que estamos fazendo, o que o Governo está fazendo 
é incentivar o investimento por meio da redução das 
taxas de juros, e incentivar o investimento também na 
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agricultura, reconhecendo, como reconhece o Governo, 
que esse setor é fundamental para o Brasil. 

Mas, se é fundamental, é também importante 
que pensemos em ter uma pauta de exportações di-
versificada, para que possamos ter as condições para 
o Brasil se desenvolver em todos os campos. Nós não 
queremos apenas o desenvolvimento da agricultura 
–  uma agricultura que, diga-se de passagem, é cada 
vez mais eficiente, é cada vez mais produtiva, cada 
vez produz mais por hectare – , mas também quere-
mos aumentar a produção dos setores que têm mais 
tecnologia incorporada na indústria. Isso é importante 
para que o Brasil se afirme perante os outros países 
como um país de alto desenvolvimento tecnológico. É 
necessário o investimento também nesses setores.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 

palavra o Deputado Maluly Neto, para sua breve ma-
nifestação.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, com todo o respeito que tenho pelo Deputado 
Carlos Zarattini, eu não posso deixar de ficar perplexo 
com algumas afirmações. 

É claro que incentivar a aviação é importante, 
mas não se pode deixar de declarar que se o Brasil é 
o maior produtor e exportador de carne, um dos maio-
res do mundo, produtor de grãos, produtor do nosso 
etanol, do nosso biocombustível, de açúcar, de álcool, 
de milho, de soja, de carne, foi graças, por exemplo, ao 
grande avanço tecnológico produzido pelos pesquisa-
dores da EMBRAPA, pelas universidades brasileiras, 
no campo da agricultura, Presidente.

Se nos recordarmos dos tempos de escola, quan-
do aprendíamos os ciclos econômicos do Brasil, lem-
braremos que os maiores foram o ciclo do café e o 
ciclo do açúcar. E se hoje o Brasil coloca-se uma das 
maiores potências mundiais, sem dúvida, Deputado 
ACM Neto, foi pelos grandes avanços conquistados 
no campo, lá na terra.

Aqui estão Vereadores, a maioria do interior, 
que sabem da importância de uma lavoura, sabem 
da importância da produção do leite, sabem como 
as cidades pequenas –  eu fui Prefeito –  dependem 
da agroindústria. Quando uma agroindústria para, os 
trabalhadores rurais vão bater na porta da Prefeitura 
para pedir cesta básica. 

E nós sabemos que os 2 setores que mais geram 
emprego –  e com rapidez! –  no Brasil são a constru-
ção civil e a agricultura. É por isso, Sr. Presidente, que 
faço este apelo. Faço este apelo ao Plenário: uma coi-
sa não inviabiliza a outra. Se é importante, como real-
mente é, incentivar a indústria tecnológica da aviação 

brasileira, a indústria moderna da EMBRAER, também 
é inquestionável, Sr. Presidente, que toda ação para 
apoiar o campo, para apoiar o produtor, para apoiar 
aquele trabalhador da enxada, aquele trabalhador da 
fazenda, do sítio, da agricultura familiar, é sem dúvida 
alguma tão ou mais importante do que apoiar o setor 
aeronáutico. 

E dizer que na agricultura, Deputado Caiado, 
não obtivemos avanços é não conhecer a história do 
avanço, do desenvolvimento, dos investimentos que as 
universidades, que a EMBRAPA e outros segmentos 
fazem nesse campo do agronegócio.

Por isso, Sr. Presidente Michel, finalizando, peço 
apoio, já que essa emenda tem por objetivo “desone-
rar bens de capital utilizados no processo produtivo 
rural, aumentando a competitividade do setor, princi-
palmente em momento de crise econômica nacional 
e internacional”.

Os referidos bens... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. JORGINHO MALULY – Para encerrar, os 
referidos bens de capital são, Sr. Presidente, máqui-
nas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, 
para preparação ou trabalho no solo, ou para cultura, 
entre outros, e máquinas e aparelhos para colheita ou 
debulha de produtos agrícolas, incluindo as enfarda-
deiras de palha ou forragem, máquinas para limpar ou 
selecionar ovos, dentre outros.

Por isso, Sr. Presidente, faço, mais uma vez, fina-
lizando, um apelo ao Plenário para que estenda esse 
benefício a um dos setores mais importantes da his-
tória do Brasil, que é o setor do agronegócio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

colher os votos.
O PMDB, como vota?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não” 
à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O PT, como vota? (Pausa.)
O PTB, como vota?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tamos “não”, para acelerar o encerramento dos traba-
lhos das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PT, Deputado Jilmar?
O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
E o PSOL? 
O SR. HUMBERTO SOUTO – O PPS, Sr. Pre-

sidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS, 

como vota?
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
entende que a emenda é absolutamente oportuna. 
Todo o mundo, quando vai para as campanhas políti-
cas, nossos companheiros todos –  e geralmente nós 
temos bases, grandes bases rurais no País –  dizem 
que a agricultura precisa de apoio, que é preciso in-
centivar o agricultor, que o agricultor está falido, que 
o agricultor precisa ser absolvido dessa enorme carga 
tributária; pois este é o momento, Sr. Presidente.

A emenda propõe que o PIS/PASEP e a COFINS 
sejam retirados dos equipamentos agrícolas. Então, é a 
hora da verdade, ou seja, de saber quem está efetiva-
mente a favor de ajudar o agricultor, melhorando a per-
formance, diminuindo os impostos sobre as máquinas 
agrícolas, ou voltar para as eleições e tornar a prometer 
em praça pública que vai ajudar os produtores. 

Esta é a hora que temos para dizer aos produto-
res que estamos a favor da agricultura brasileira. Por 
essa razão, somos a favor, o PPS é a favor da Emenda 
nº 18, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 
vota “sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veja bem, 
o nobre Relator autorizou crédito especial subsidiado 
para comprar jatinhos. Compra de jatinhos, está lá. Isso 
é o que foi defendido agora pelo Deputado Zarattini, 
dizendo que temos de buscar avanço e tecnologia. 

Quem avançou mais neste Brasil do que a tecno-
logia, a ciência e a genética na agricultura e na pecu-
ária? Por que esse preconceito para desonerar essas 
máquinas que tanto têm produzido e tanto resultado 
têm trazido à população brasileira?

Por isso, Sr. Presidente, nós pedimos aqui a to-
dos os Parlamentares, independentemente de sigla 
partidária: realmente, entre um jatinho receber isenção, 
entre para adquirir jatinho haver uma linha de crédito 
subsidiado e desonerar-se a máquina agrícola, vamos 
incluir a desoneração das máquinas agrícolas, votando 
“sim”, Sr. Presidente. 

Acredito até que uma grande parte do PMDB, co-
nhecedores que são da realidade do interior do Brasil, 
acho que, mesmo o encaminhamento do Líder tendo 
sido o voto “não”, eles vão refletir, porque, sem dúvida 
alguma, com o número de Prefeituras que têm, com os 

milhares de agricultores que há no País e que eles re-
presentam aqui, como Deputados que são, eu acredito 
que eles vão votar “sim”, pela desoneração de todos 
os implementos e máquinas agrícolas, responsáveis 
por essa riqueza nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, pelo Bloco...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orien-

tar pelo Bloco, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a informa-
ção dada pelo Deputado que me antecedeu não é 
verdadeira. O que foi feito nessa medida provisória 
foi construir-se uma forma de financiar as empresas 
brasileiras que produzem aviões, porque até então o 
que acontecia é que era muito mais fácil comprar um 
avião no exterior do que no Brasil. 

Por outro lado, a ideia de diminuir impostos para 
a agricultura é muito salutar, mas isso não pode ser 
feito em cima da contribuição social. Infelizmente, nós 
somos obrigados a orientar o voto “não”, porque isso 
prejudica a Assistência Social, que já está muito de-
bilitada nas suas finanças. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Para orientação do 
PSOL, Sr. Presidente, com a sua autorização, nosso 
voto é “não”. 

Não porque para esse setor a ajuda, o estímulo à 
produção agrícola, com a isenção de maquinário para 
determinadas produções especificadas, seja –  absolu-
tamente! –  injusto, mas porque nós de novo estaríamos 
operando em um certo varejo. Já que não avançamos 
numa reforma tributária progressiva, distributiva, justa, 
ficamos aqui e ali querendo colocar algum adendo e, 
como disse o Deputado Dr. Ubiali, isentando de PIS 
e COFINS, que são saudáveis dentro da nossa carga 
tributária, do ponto de vista da população que mais pre-
cisa, um setor que tem dificuldades, mas seguramente 
não é o setor mais empobrecido e com mais dificulda-
des deste País. Aliás, é muito bem e poderosamente 
representado aqui na Câmara o setor ruralista.

Portanto, o voto do PSOL é “não”.
O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira 

da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Como vota o PSDB, Deputado Duarte No-
gueira?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
importante ressaltarmos que essa emenda é virtuosa 
porque diminui a carga tributária. Ela reduz impostos. 
Assim como é virtuoso e positivo incentivar a indústria 
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aeronáutica nacional, é tão ou mais importante nós re-
duzirmos a carga em cima da indústria da agricultura 
brasileira, para que ela possa produzir mais alimento 
e comida mais barata para a grande maioria da popu-
lação brasileira, gerando emprego, gerando renda, e 
aproveitando aquilo que temos como uma dádiva de 
Deus, que são os nossos recursos naturais, a nossa 
tecnologia tropical agrícola.

E eu pergunto: se esta votação fosse nominal, 
será que este Plenário estaria colocando-se contra a 
agricultura e os agricultores brasileiros, contra redu-
zir a sua carga tributária? Tendo em vista que essa 
medida provisória gera benefícios dessa ordem para 
outros setores, por que não o fazer também para a 
agricultura?

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Queira concluir, Deputado Duarte Nogueira, 
por favor.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Assim, concluo, 
Sr. Presidente, chamando a atenção para o fato de que 
a redução do PIS e ao mesmo tempo da COFINS in-
cidentes nas importações de bens de capital que vão 
beneficiar nosso parque agrícola nacional é mais do 
que um bom argumento para que essa emenda pos-
sa ser aprovada.

Portanto, eu chamo a atenção aqui de todos os 
Parlamentares, indistintamente do partido de que façam 
parte, mas invocando-lhes o sentimento de compro-
misso com sua região, com seu Estado, com seu setor 
produtivo, com a comida mais barata, com a alimenta-
ção mais farta na mesa do cidadão brasileiro.

Eu acho que esse sentido de consciência vai 
mexer com este Plenário. Eu acho que temos uma 
boa oportunidade de aprovar essa emenda e ajudar a 
agricultura brasileira, que atravessa situação tão de-
licada, e que precisa cada vez mais do apoio de toda 
a sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Como vota o Governo, Deputado e Líder Hen-
rique Fontana?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dialogar também aqui com a Oposição, não só com a 
nossa base, e esclarecer 2 questões importantes: pri-
meiro, o Governo tem neste momento em implementa-
ção no País um forte programa de apoio à compra de 
tratores pela agricultura brasileira, que é o Programa 
Mais Alimentos, que financia em 10 anos a compra de 
tratores, com 3 anos de carência e com juros de 2% 
ao ano, ou seja, juro negativo, menor do que a inflação 

–  no caso, um subsídio correto para a renovação do 
parque de máquinas da agricultura brasileira. Segun-
do, há uma confusão na fala do Líder Ronaldo Caiado, 
porque não há isenção de PIS e COFINS para aviões. 
A aviação regional e os aviões de porte produzidos no 
Brasil estão recebendo o apoio de um fundo garantidor, 
também com juro subsidiado, que é o que o Governo 
está dando, está concedendo para todos os bens de 
capital, máquinas para a indústria etc., etc.

E a terceira questão que quero ponderar aqui é 
que não podemos fazer uma isenção de PIS e COFINS 
localizada, para um só setor, prejudicando o Orçamen-
to da Seguridade, da Saúde pública, prejudicando o 
Orçamento da Assistência Social, de pessoas que 
precisam de atendimento nos hospitais. 

Então, há apoio para trator, há apoio para a agri-
cultura, há o Mais Alimentos –  e, aliás, acabou de 
encerrar a EXPOINTER no Rio Grande do Sul, que 
bateu todos os recordes de venda exatamente ven-
dendo tratores para a agricultura nessa condição de 
10 anos de prazo, 3 anos de carência e 2% de juros, 
abaixo da inflação, no caso. 

Nós, portanto, queremos pedir o voto “não” a essa 
emenda, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Como vota o PV, nobre Líder –  a quem cum-
primento pela assunção ao cargo –  Deputado Edson 
Duarte?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. No 
Partido Verde nós temos defendido e acho que nesta 
Casa aqui não há Parlamentar que não compreenda 
a importância da agricultura, a importância desse se-
tor da economia para o País, de tal forma que se dis-
pensa aqui qualquer comentário nesse sentido. Mas o 
que estamos discutindo é se cabe, nesta oportunida-
de, nessa matéria, tratar da desoneração de bens de 
capital do setor agrícola, sem que esse assunto tenha 
sido debatido como um todo, sem que ele tenha sido 
incluído no grande debate, até porque tivemos nesta 
Casa, muito recentemente –  e aí é mérito do Governo 
Lula – , uma discussão sobre os custos de produção da 
agricultura, e diversas medidas provisórias e diversos 
projetos foram aqui aprovados, projetos que tratavam 
especificamente da matéria. 

Dessa forma, sem termos aqui os números reais 
dos impactos que isso causaria nas contas públicas, 
isso de desonerar os bens de capital, e mais, também 
sem saber quem seria beneficiado com essa medida, 
não dá para tratarmos aqui a toque de caixa dessa 
questão. 
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Nesse sentido, seguindo a orientação de outros 
Lideres que me antecederam, quero, pelo Partido Ver-
de, também encaminhar o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Eu peço aos Líderes que sejam mais breves na 
orientação de bancada, porque nós temos de concluir 
a votação dos destaques até as 20h, para que então 
possamos fazer a sessão extraordinária.

Como vota o PP, Deputado Roberto Britto?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Pro-
gressista entende e acha até boa a emenda –  a emen-
da não é ruim, não podemos levar para esse lado – , 
mas o tempo de discussão é muito pequeno. Temos de 
avaliar, como disse Edson, avaliar os impactos, temos 
de avaliar como fica a situação da agricultura. 

Enfim, por isso, pela falta de tempo, pela exigui-
dade do tempo, o Partido Progressista vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Como vota o PR, Deputado Dr. Paulo César?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR encaminha o voto 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, o PSC...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Como vota o PDT, Deputado Julião Amin?
O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presiden-
te, à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Hugo Leal, como vota o PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Nós do PSC, Sr. Presidente, a 
exemplo do que fizemos na votação passada, estamos 
avaliando aqui o cenário. Quem trouxe esse debate, 
quem trouxe esse tema da desoneração não foi a Opo-
sição, não foram os Parlamentares. Quem trouxe o de-
bate da desoneração foi o Governo Federal, quando 
encaminhou a proposta e desonerou a COFINS das 
motocicletas. 

É mais do que justo o pedido feito na Emenda 
nº 18, sim, do Deputado Ronaldo Caiado, e também 
na Emenda nº 17, do Deputado Nelson Marquezelli. É 
claríssimo! Tudo que foi dito aqui pelo Deputado Carlos 
Zarattini e pelo Líder do Governo goza de razoabilidade, 
mas de mais razoabilidade goza a emenda proposta, 
da forma como está. Não estamos aqui discutindo so-
bre o impacto. O impacto dela vai dar-se na geração 
de mais empregos e de maior produção rural. É isso 
que temos de discutir. 

O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Em votação:

“Inclua-se na Medida Provisória nº 465, 
de 2009, o seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A O art. 1º da Lei nº 10.925, de 
23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso XVII:

Art. 1º  .................................................  . 
XVII – produtos classificados na posição 

84.32 e 84.33 da TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Aqueles que forem pela aprovação da Emenda 
nº 18 permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM-PR) – 
Verificação, Sr. Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP) – Veri-
ficação conjunta, Sr Presidente.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP) – Verifica-
ção conjunta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Verificação concedida.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB 
vai alterar a orientação para liberar a bancada.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT chama seus 
Deputados para virem ao plenário votar urgentemen-
te. 

Eu quero fazer um pedido, Sr. Presidente, no 
sentido de que seja registrado nos Anais da Casa o 
pronunciamento do Presidente da República... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Jilmar Tatto, 1 minuto apenas. É 
para começarmos a votação. Um minuto só, Deputa-
do Jilmar.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR libera a 
bancada. Muda a votação e libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – O PR libera a bancada. Muito bem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – A Presidência solicita às Sras. Deputadas e 
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.
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O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP libera 
a bancada.

O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é bom esclarecer que quem votar “não” está votando 
contra a agricultura brasileira, contra a sua base. (Ma-
nifestação no plenário.)

É muito importante que saibam disso, porque 
estamos há 10 anos tentando desonerar o custo da 
produção no Brasil, fazer comida mais barata para a 
população, e não conseguimos. Então, é muito impor-
tante que todos entendam isso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto.) – O Deputado Jilmar Tatto tem a palavra.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que sejam 
registrados nos Anais da Casa o pronunciamento do 
Presidente da República de 7 de Setembro, transmi-
tido pela televisão, bem como o pronunciamento do 
Presidente quando do lançamento do pré-sal, para 
que esta Casa deixe evidenciado o marco histórico 
que foi o pré-sal.

E também, Sr. Presidente, quero dizer que votar 
“não” significa defender a Seguridade Social, defender 
a Saúde pública, defender os hospitais. Não podemos 
ser irresponsáveis e a toda hora ficar desonerando 
essa ou aquela atividade. E o setor de máquinas agrí-
colas está sendo muito beneficiado pelo Presidente 
Lula, que agora lançou um programa de financiamen-
to de 10 anos, com 3 anos –  3 anos! –  de carência. 
Portanto, no Governo do Presidente Lula, o Brasil tem 
uma política de investimentos também nesses setores 
de bens duráveis. 

Por isso o voto “não”, para garantir a Saúde pú-
blica no País.

PRONUNCIAMENTOS A QUE SE RE-
FERE O ORADOR

Pronunciamento à Nação do Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, em cadeia nacional 
de rádio e televisão, por ocasião das comemorações 
do Dia 7 de Setembro.

Brasília-DF, 6 de setembro de 2009
Queridas Brasileiras e Queridos Brasileiros,
É comum que o 7 de setembro sirva para a gente 

enaltecer o passado e pensar o presente. Desta vez é 
diferente: este é o 7 de setembro de o Brasil festejar o 
futuro. De celebrar uma nova independência. 

Esta nova independência tem nome, forma e 
conteúdo. Seu nome é pré-sal; seu conteúdo são as 
gigantescas jazidas de petróleo e gás descobertas nas 
profundezas do nosso mar; sua forma é o conjunto de 

projetos de lei que enviamos, há poucos dias, ao Con-
gresso Nacional. E que vai garantir que esta riqueza 
seja corretamente utilizada para o bem do Brasil e de 
todos os brasileiros.

Peço a cada um de vocês que acompanhe passo 
a passo as discussões destas leis no Congresso. Que 
se informe, reflita, e entre de corpo e alma nesse de-
bate tão importante para os destinos do Brasil e para 
o futuro de nossos filhos e netos. 

Posso resumir em duas frases a proposta do 
Governo: de um lado, ela garante que a maior parte 
da riqueza do pré-sal fique nas mãos dos brasileiros; 
de outro, ela impede que qualquer governante gaste 
de forma irresponsável estes recursos. E mais: obriga 
que este dinheiro seja aplicado em educação, ciência 
e tecnologia, cultura, defesa do meio ambiente e com-
bate à pobreza.

Minhas amigas e meus amigos, 
O pré-sal é uma das maiores descobertas de to-

dos os tempos. Ainda não se pode dizer, com exatidão, 
quantos bilhões de barris de petróleo existem nele. Mas 
já se pode garantir, com toda segurança, que ele co-
locará o Brasil entre os países com maiores reservas 
de petróleo e gás do mundo. 

Elas se espalham por uma área de 149 mil qui-
lômetros quadrados, que começa no litoral do Espírito 
Santo e termina no de Santa Catarina. É uma área do 
tamanho do Estado do Ceará. 

As jazidas ficam debaixo de uma lâmina de água 
e de camada de sal, que, em alguns pontos, correspon-
dem a dez morros do Corcovado empilhados. 

Minhas amigas e meus amigos,
O que deve fazer um povo livre, responsável e so-

berano ao receber tamanha dádiva de Deus? Garantir 
que esta riqueza não escape de suas mãos, buscar os 
meios mais eficientes de explorá-la e modernizar suas 
leis para não repetir os erros de outros países. 

A história tem mostrado que a riqueza do petróleo 
é uma faca de dois gumes. Quando bem explorada, 
traz progresso para o povo. Quando mal explorada, ela 
traz conflitos, desperdícios, agressão ao meio ambien-
te, desorganização da economia e privilégios para uns 
poucos. Assim, alguns países pobres, ricos em petró-
leo, não conseguiram jamais sair da miséria. 

Por isso, dei orientações bem claras aos minis-
tros. Primeira: o petróleo e o gás pertencem ao povo 
brasileiro. Como no pré-sal, os possíveis sócios terão 
poucos riscos, eles não podem ficar com a parte da 
renda. Ela tem que ser do povo. Segunda orientação: 
o Brasil não pode ser um mero exportador de óleo cru. 
Vamos agregar valor aqui dentro, exportando deriva-
dos, como gasolina, diesel e produtos petroquímicos, 
que valem muito mais. Vamos construir uma poderosa 
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indústria de equipamentos e serviços e gerar milhares 
e milhares de empregos brasileiros. Terceira orientação: 
não vamos nos deslumbrar e sair por aí, como novos 
ricos, torrando dinheiro em bobagens. O pré-sal é um 
passaporte para o futuro. Vamos investir seus recur-
sos naquilo que temos de mais precioso e promissor: 
nossos filhos, nossos netos, nosso futuro. 

Minhas amigas e meus amigos,
Os ministros seguiram estas diretrizes e honraram 

o compromisso com o povo brasileiro. A principal mu-
dança que estamos propondo é que, nas áreas ainda 
não exploradas do pré-sal, passe a vigorar o modelo 
de partilha. Quase todos os países que têm grandes 
reservas e baixo risco de exploração adotam este sis-
tema. Ele garante que o Estado e o povo continuem 
donos da maior parte do óleo e do gás mesmo depois 
de sua extração. 

O modelo de concessão, que foi adotado em 1997, 
não se adapta à nova situação. Seria um erro mantê-lo 
no pré-sal. Um erro grave. Ele foi implantado quando 
não sabíamos da existência de grandes reservas e o 
País não tinha recursos para explorar seu petróleo.

Estamos propondo, também, que a PETROBRAS 
seja a operadora de toda área. Ou seja, exerça ativida-
des de exploração e produção, com uma participação 
mínima de 30% em todos os blocos.

Não podia ser diferente. Afinal, temos dentro de 
casa uma das maiores, melhores e mais respeitadas 
empresas de petróleo do mundo. Assim saberemos 
tudo sobre as reservas, aperfeiçoaremos nossa tec-
nologia e faremos da PETROBRAS uma empresa 
ainda mais forte.

Este trabalho será complementado pela PETRO-
SAL, uma nova empresa estatal, enxuta e altamente 
qualificada, que vai gerir os contratos de partilha e os 
de comercialização. Ela não vai concorrer com a PE-
TROBRAS. Sua função é outra –  a de ser o olho do 
povo na fiscalização de toda a operação.

Minhas amigas e meus amigos,
Hoje o Brasil tem todas as condições políticas, 

econômicas e tecnológicas para enfrentar este desa-
fio. A economia do Brasil vive um novo momento. De 
2003 a 2008, crescemos em média 4,1% ao ano. Nos 
últimos dois anos, mais que 5%. O País gerou cerca 
de onze milhões de empregos com carteira assinada. 
O desemprego caiu fortemente, de 11,7% em 2003, 
para 8% hoje. As taxas de juros são as menores das 
últimas décadas. 

Não só pagamos a dívida externa, como acu-
mulamos reservas de 215 bilhões de dólares. E mais: 
reduzimos a miséria e as desigualdades. Mais de 30 
milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza. E 
destes, 20 milhões ingressaram na nova classe mé-

dia, fortalecendo o mercado interno e dando vigoroso 
impulso à nossa economia. 

O fato é que hoje temos uma economia organi-
zada e em crescimento, que foi testada na mais grave 
crise internacional desde 1929 e saiu-se muito bem. 
Não só não quebramos, como fomos um dos últimos 
países a entrar na crise e estamos sendo um dos pri-
meiros a sair dela. Antes, éramos alvo de chacotas e 
de imposições. Hoje, nossa voz é ouvida lá fora com 
atenção e respeito. 

A PETROBRAS de hoje é a cara deste novo Bra-
sil. É a oitava maior empresa do mundo. Não existe 
nenhuma empresa, na Europa, do tamanho dela. Nas 
Américas, fica atrás apenas de três gigantes norte-
americanas. E é a segunda empresa em lucratividade. 
E, entre as petroleiras, a segunda em valor de mer-
cado no mundo.

A PETROBRAS chegou aí, entre outros motivos, 
porque este Governo acreditou e investiu, dando condi-
ções para que ela aumentasse a produção, encomen-
dasse plataformas, sondas, modernizasse e ampliasse 
refinarias, treinasse e contratasse funcionários, além 
de construir uma grande infraestrutura de gás natural 
e entrar na área de biocombustíveis. 

O coroamento deste esforço foi exatamente a 
descoberta, pela própria PETROBRAS, das reservas 
do pré-sal. Um feito extraordinário, que encheu de ad-
miração o mundo e de orgulho os brasileiros.

Minhas amigas e meus amigos,
Este é um Governo que acredita no Brasil e no 

que ele tem de mais rico: o seu povo. 
É por isso que propomos que os recursos do pré-

sal sejam colocados em um fundo social, controlado 
pela sociedade, e que será aplicado, majoritariamen-
te, em desenvolvimento humano. De um lado, o novo 
fundo será uma megapoupança, um passaporte para 
o futuro, que nos ajudará, entre outras coisas, a pa-
gar a imensa dívida que o País tem com a educação 
e a pobreza. 

De outro lado, funcionará, também, como um di-
que contra a entrada desordenada de dinheiro externo, 
evitando seus efeitos nocivos e garantindo que nossa 
economia siga saudável, forte e baseada no trabalho 
e no talento de nossa gente.

Todos estes temas estão agora em discussão no 
Congresso Nacional e eu sei que contaremos, mais 
uma vez, com o apoio livre e soberano do Legislativo 
na construção deste novo Brasil. 

Uma ação desta amplitude só pode ocorrer, de 
forma saudável, em um ambiente democrático. A de-
mocracia é o ambiente mais saudável para o cresci-
mento. 
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O embate e a paixão política fazem parte do 
universo democrático, mas não podemos deixar que 
interesses menores retardem ou desviem a marcha 
do futuro.

Uma democracia só se fortalece com a participa-
ção da sociedade. Por isso se mobilize, converse com 
seus amigos, escreva para seu deputado, seu senador, 
para que eles apoiem o que é melhor para o Brasil.

O Brasil não tem medo de crescer, nem de buscar 
os melhores caminhos. Não vai ficar preso a dogmas, 
a modelos fechados ou a falsas verdades. 

O Brasil acredita no livre mercado mas também 
no papel do Estado como indutor do desenvolvimen-
to. E saberá sempre buscar o equilíbrio que garanta o 
melhor para seu povo.

Queridas brasileiras e queridos brasileiros,
É tempo de ampliarmos, ainda mais, a nossa es-

perança no Brasil. A independência não é um quadro 
na parede nem um grito congelado na história. A inde-
pendência é uma construção do dia a dia. A reinven-
ção permanente de uma nação. A caminhada segura 
e soberana para o futuro.

Viva o 7 de setembro! Boa noite!
Discurso do Presidente da República, Luiz Iná-

cio Lula da Silva, no ato de anúncio da proposta de 
um novo modelo regulatório para a exploração das 
jazidas do pré-sal

Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Brasília-DF, 31 de agosto de 2009
Minha querida companheira Marisa Letícia,
Exmo. Sr. Presidente do Senado, José Sarney, 
Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, 

Michel Temer, 
Ministra Dilma Rousseff, Ministra-Chefe da Casa 

Civil da Presidência da República; Ministro Edison Lo-
bão, de Minas e Energia, em nome dos quais cumpri-
mento todos os Ministros aqui presentes,

Quero cumprimentar todos os governadores que 
vieram ao lançamento do pré-sal,

Quero cumprimentar as autoridades dos Supe-
riores Tribunais aqui de Brasília,

Quero cumprimentar os nossos amigos senado-
res e deputados que estão presentes,

Quero cumprimentar os membros do corpo di-
plomático,

Quero cumprimentar os prefeitos aqui presentes,
Em nome dos empresários eu gostaria de cum-

primentar o nosso companheiro José Sérgio Gabrielli, 
presidente da nossa gloriosa PETROBRAS, 

E Luciano Coutinho, presidente do BNDES,
Minhas amigas e meus amigos,
Hoje é um dia histórico. 

O Governo está enviando ao Congresso Nacional 
sua proposta do marco regulatório para a exploração 
de petróleo e gás no chamado pré-sal.

Estou seguro de que, nos próximos meses, os 
deputados e senadores, recolhendo também as con-
tribuições de governadores e prefeitos, aperfeiçoarão 
as propostas do Governo, trabalhando com responsa-
bilidade, espírito público, compromisso com o País e, 
sobretudo, muita visão de futuro. 

Estou seguro também de que o povo brasileiro 
entrará de corpo e alma nesse debate tão importante 
para o destino do Brasil e para o futuro dos nossos 
filhos. 

Porque esse não é um assunto apenas para os 
iniciados e especialistas. Nem é tampouco um tema que 
deva ficar restrito somente ao Parlamento. Ao contrário, 
ele interessa a todos e depende de todos. 

Por isso mesmo, quero convocar cada brasileiro 
e cada brasileira a participar desse grande debate. Tra-
balhadores, donas de casa, lavradores, empresários, 
intelectuais, cientistas, estudantes, servidores públicos, 
todos podem e devem contribuir para que tomemos as 
melhores decisões.

Minhas amigas e meus amigos,
O chamado pré-sal contém jazidas gigantescas 

de petróleo e gás, situadas entre cinco e sete mil me-
tros abaixo do nível do mar, sob uma camada de sal 
que, em certas áreas, alcança mais de 2 mil metros 
de espessura. 

Não se pode ainda dizer, com certeza, quantos 
bilhões de barris o pré-sal acrescentará às reservas 
brasileiras. Mas já se pode dizer, com toda a segurança, 
que ele colocará o Brasil entre os países com maiores 
reservas de petróleo do mundo.

Trata-se de uma das maiores descobertas de 
petróleo de todos os tempos. E em condições extre-
mamente importantes: as reservas encontram-se num 
país de grandes dimensões, de grande população e 
de abundantes recursos naturais. Um país que conta 
com um regime político estável e instituições democrá-
ticas em pleno funcionamento. Um país pacífico que 
faz questão de viver em paz com seus vizinhos. Um 
país que possui uma economia sofisticada, com um 
parque industrial diversificado, uma agropecuária de 
ponta e um setor de serviços moderno. Um país que, 
tendo dado passos importantes na superação das 
desigualdades sociais, encontrou seu caminho e está 
maduro para dar um salto no desenvolvimento. 

Como já disse em outra oportunidade, o pré-sal 
é uma dádiva de Deus. Sua riqueza, bem explorada 
e bem administrada, pode impulsionar grandes trans-
formações no Brasil, consolidando a mudança de pa-
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tamar de nossa economia e a melhoria das condições 
de vida de nosso povo.

Mas o pré-sal também apresenta perigos e desa-
fios. Se não tomarmos as decisões acertadas, aquilo 
que é um bilhete premiado pode transformar-se em 
fonte de enormes problemas. Países pobres que des-
cobriram muito petróleo, mas não resolveram bem essa 
questão, continuaram pobres. 

Outros caíram na tentação do dinheiro fácil e rá-
pido. Passaram a exportar a toque de caixa todo o óleo 
que podiam e foram inundados por moedas estrangei-
ras. Resultado: quebraram suas indústrias e desorgani-
zaram suas economias. E, assim, o que era uma dádiva 
transformou-se numa verdadeira maldição. 

Para evitar esse risco, desde o primeiro instante, 
determinei à comissão de ministros que preparou o 
marco regulatório do pré-sal que trabalhasse em cima 
de três diretrizes básicas. 

Primeira: o petróleo e o gás pertencem ao povo e 
ao Estado, ou seja, a todo o povo brasileiro. E o modelo 
de exploração a ser adotado, num quadro de baixo ris-
co exploratório e de grandes quantidades de petróleo, 
tem de assegurar que a maior parte da renda gerada 
permaneça nas mãos do povo brasileiro.

A segunda diretriz é de que o Brasil não quer e 
não vai se transformar num mero exportador de óleo 
cru. Ao contrário, vamos agregar valor ao petróleo aqui 
dentro, exportando derivados, como gasolina, óleo die-
sel e produtos petroquímicos, que valem muito mais. 
Vamos gerar empregos brasileiros e construir uma po-
derosa indústria fornecedora dos equipamentos e dos 
serviços necessários à exploração do pré-sal.

A terceira diretriz: não vamos nos deslumbrar e 
sair por aí, como novos ricos, torrando dinheiro em 
bobagens. O pré-sal é um passaporte para o futuro. 
Sua principal destinação deve ser a educação das no-
vas gerações, a cultura, o meio ambiente, o combate 
à pobreza e uma aposta no conhecimento científico e 
tecnológico, por meio da inovação. Vamos investir seus 
recursos naquilo que temos de mais precioso e promis-
sor: nossos filhos, nossos netos, nosso futuro. 

Ao examinar os projetos de lei que estamos en-
viando hoje ao Congresso, depois de tanto trabalho e 
estudo, vejo com satisfação que eles estão em perfeita 
sintonia com essas diretrizes. 

Minhas amigas e meus amigos, 
Uma mudança importante no marco regulatório 

será a adoção do modelo de partilha de produção no 
pré-sal e em outras áreas de potencial e caracterís-
ticas semelhantes. É uma mudança absolutamente 
necessária e justificada.

Estamos vivendo hoje um cenário totalmente 
diferente daquele que existia em 1997, quando foi 

aprovada a Lei 9.478, que acabou com o monopólio 
da PETROBRAS na exploração do petróleo e instituiu 
o modelo de concessão.

Naquela época, o mundo vivia um contexto em 
que os adoradores do mercado estavam em alta e tudo 
que se referisse à presença do Estado na economia 
estava em baixa. Vocês devem se lembrar como esse 
estado de espírito afetou o setor do petróleo no Bra-
sil. Altas personalidades naqueles anos chegaram a 
dizer que a PETROBRAS era um dinossauro –  mais 
precisamente, o último dinossauro a ser desmantela-
do no País. E, se não fosse a forte reação da socie-
dade, teriam até trocado o nome da empresa. Em vez 
de PETROBRAS, com a marca do Brasil no nome, a 
companhia passaria a ser a PETROBRAX – sabe-se 
lá o que esse xis queria dizer nos planos de alguns 
exterminadores do futuro. 

Foram tempos de pensamento subalterno. O País 
tinha deixado de acreditar em si mesmo. Na economia, 
campeava o desalento. O Brasil não conseguia cres-
cer, sofria com altas taxas de juros, de desemprego, e 
juros estratosféricos, apresentava dívida externa ele-
vadíssima e praticamente não tinha reservas interna-
cionais. Volta e meia quebrava, sendo obrigado a pedir 
ao FMI ajuda, que chegava sempre acompanhada de 
um monte de imposições.

Além disso, não produzíamos o petróleo neces-
sário para nosso consumo. Ferida, desestimulada 
e desorientada, a PETROBRAS vivia um momento 
muito difícil. Tinha dificuldades de captação externa 
e não contava com recursos próprios para bancar os 
investimentos. Nessa época, é bom lembrar –  e Dil-
ma já falou – , o preço do barril do petróleo estava em 
torno de US$19.

Hoje, nós vivemos um quadro inteiramente dife-
rente. Em primeiro lugar, os países e os povos descobri-
ram na recente crise financeira internacional que, sem 
regulação e fiscalização do Estado, o deus-mercado é 
capaz de afundar o mundo num abrir e fechar de olhos. 
O papel do Estado, como regulador e fiscalizador, vol-
tou, portanto, a ser muito valorizado.

A economia do Brasil vive também um novo mo-
mento. De 2003 a 2008, crescemos em média 4,1% 
ao ano. Nos últimos dois anos, nosso crescimento foi 
superior a 5%. Nesse período, o País gerou cerca de 
onze milhões de empregos com carteira assinada. O 
desemprego caiu de 11,7% para 8%, em 2008. Hoje, 
as taxas de juros atuais são as menores de muitas 
décadas em nosso País. 

Não só pagamos a dívida externa pública, como 
acumulamos reservas superiores a US$215 bilhões. E 
mais: reduzimos de modo consistente a miséria e as 
desigualdades sociais. Mais de 30 milhões de brasileiros 
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saíram da linha da pobreza e 2 milhões ingressaram... 
e 20 milhões ingressaram na nova classe média, forta-
lecendo o mercado interno e dando vigoroso impulso 
à nossa economia. 

O fato é que hoje temos uma economia organiza-
da, pujante e voltada para o crescimento. Uma econo-
mia que foi testada na mais grave crise internacional 
desde 1929 e saiu-se muito bem na prova. Não só não 
quebramos, como fomos um dos últimos países a en-
trar na crise e estamos sendo um dos primeiros a sair 
dela. Antes, éramos alvo de chacotas e de imposições. 
Hoje, nossa voz, a voz do Brasil, é ouvida lá fora com 
muita atenção e com muito respeito.

Meus queridos companheiros e companheiras,
Desde o primeiro instante, meu Governo deu toda 

a força à PETROBRAS. Passamos a cuidar com muito 
carinho do nosso querido dinossauro. Os recursos da 
empresa destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 
deram um salto de US$201 milhões, em 2003, para 
R$960 milhões, em 2008. 

A companhia voltou a investir, aumentou a pro-
dução, abriu concursos para contratação de funcioná-
rios, encomendou plataformas, modernizou e ampliou 
refinarias, além de construir uma grande infraestrutura 
de gás natural e entrar também na era de biocombus-
tíveis. 

Deixamos claro que nossa política era fortalecer, 
e não debilitar, a PETROBRAS. E a companhia –  es-
timulada, recuperada e bem comandada –  reagiu de 
forma impressionante. 

Resultado: a PETROBRAS vive hoje um momento 
singular. É o orgulho do País. É a maior empresa do 
Brasil. É a quarta maior companhia do mundo ociden-
tal. Entre as grandes petroleiras mundiais, é a segun-
da em valor de mercado. É um exemplo em tecnologia 
de ponta. Descobriu as reservas do pré-sal, um feito 
extraordinário, que encheu de admiração o mundo e 
de muito orgulho os brasileiros. É uma empresa com 
crédito e autoridade internacionais. Tanto que, nos 
últimos meses, levantou cerca de US$31 bilhões em 
empréstimos. Seus investimentos previstos até 2013 
somam US$174 bilhões.

E ainda para ajudar, para completar, o preço do 
barril de petróleo oscila hoje em torno de US$65, mais 
do triplo do que em 1997.

Em suma, os tempos e o ambiente no mundo 
são outros. A situação da economia brasileira é outra. 
O Brasil e o prestígio do Brasil são outros. A PETRO-
BRAS é outra. E outra também é a situação do mer-
cado do petróleo.

Minhas amigas e meus amigos,

Também não há termos de comparação entre 
as áreas que vinham sendo exploradas até agora e 
as áreas do pré-sal. 

No pré-sal, os riscos exploratórios são baixíssi-
mos. A taxa de sucesso dos poços operados pela PE-
TROBRAS na área é de 87%, sendo que nos blocos 
situados na Bacia de Santos ela é de 100%. Foram 13 
poços perfurados. E nos 13 comprovou-se a existência 
de grandes quantidades de óleo e gás, com excelentes 
perspectivas de viabilidade econômica. 

Nessas circunstâncias, seria um grave erro man-
ter na área do pré-sal, de baixíssimo risco e grande 
rentabilidade, o modelo de concessões, apropriado 
apenas para blocos de grande risco exploratório e 
baixa rentabilidade. 

No modelo de concessões, a União, proprietária 
do subsolo, permite que as companhias privadas pro-
curem petróleo, mediante o pagamento de uma taxa 
chamada bônus de assinatura. Se elas encontrarem 
óleo ou gás, podem extraí-lo e comercializá-lo como 
quiserem. São donas do petróleo arrancado das entra-
nhas da terra, porque, a partir da boca do poço, a União 
perde os direitos de propriedade, recebendo apenas 
uma parcela pequena da renda do petróleo, na forma 
de royalties e participações especiais.

Já no modelo de partilha, que prevalece em todo 
o mundo em áreas de baixo risco exploratório e grande 
rentabilidade, a União continuará dona da maior parte 
do petróleo e do gás mesmo depois de sua extração. 
Nesse modelo, o Estado não transfere toda a proprie-
dade do óleo para grupos privados, mas fecha contra-
tos para a exploração e a produção em determinada 
área –  diretamente com a PETROBRAS ou mediante 
licitação, no caso de outras companhias. 

No modelo de partilha, as empresas são remune-
radas com uma parcela do óleo extraído, suficiente para 
cobrir seus custos e investimentos e ainda proporcionar 
uma rentabilidade adequada ao risco do projeto. Já o 
Estado fica com a maior parte dos lucros da explora-
ção e produção de petróleo, parte esta bem superior 
ao que recebe hoje no regime de concessão. A regra 
do modelo de partilha é clara: nas licitações, vence a 
empresa que oferecer a maior parcela do lucro da ope-
ração para o Estado e para o povo brasileiro.

Amigas e amigos, 
Como no modelo de partilha a maior parte do 

petróleo, mesmo depois de extraído, continuará a per-
tencer ao Estado, ela controlará o processo de produ-
ção. Assim, ela poderá definir claramente o ritmo de 
extração, calibrando-o de acordo com os interesses 
nacionais, sem se subordinar às exigências do mer-
cado. Dessa maneira, ficará mais fácil para o Brasil 
contornar os riscos inerentes à produção excessiva, 
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que poderia inundar o País de dinheiro estrangeiro, 
desorganizando nossa economia –  aquilo que os es-
pecialistas chamam de doença holandesa. 

Além disso, poderemos produzir petróleo nas 
condições que mais convêm ao País. E desse modo 
poderemos aproveitar a riqueza do petróleo, que Deus 
nos deu, para produzir mais riqueza ainda com o nos-
so trabalho. 

Dessa forma, consolidaremos uma poderosa e 
sofisticada indústria petrolífera, promoveremos a ex-
pansão da nossa indústria naval e converteremos o 
Brasil num dos maiores polos mundiais da indústria 
petroquímica do mundo. 

Trabalhando com essa perspectiva, encomen-
daremos –  e produziremos aqui dentro –  milhares e 
milhares de equipamentos, gerando emprego, salário 
e renda para milhões de brasileiros. 

Minhas amigas e meus amigos,
Para gerir os contratos de partilha e os contratos 

de comercialização de petróleo e gás, zelando pelos 
interesses do Estado e do povo brasileiro, estamos 
criando uma nova empresa estatal na área do petró-
leo, a PETRO-SAL. 

Ela não concorrerá com a PETROBRAS, já que 
não participará da prospecção ou da exploração de 
petróleo e gás. Sua missão é inteiramente diferente. 
A nova estatal será, isto sim, a representante dos in-
teresses do Estado brasileiro, o olho atento do povo 
brasileiro, acompanhando e fiscalizando a execução 
dos contratos firmados na área do pré-sal. 

Será uma empresa enxuta, com corpo técnico 
altamente qualificado, formado por profissionais com 
experiência comprovada. Em vários países que adota-
ram o modelo de partilha, empresas com esse caráter 
revelaram-se imprescindíveis para defender os interes-
ses públicos e nacionais nas negociações e na gestão 
de contratos e processos complexos e sofisticados 
como os que caracterizam a indústria petrolífera. 

Minhas amigas e meus amigos,
Se vocês estão cansados, imaginem eu. Outra no-

vidade importante é a criação do Fundo Social. Ele será 
responsável pela administração da renda do petróleo e 
pela sua aplicação em investimentos seguros e de boa 
rentabilidade, tanto no Brasil como no exterior.

De um lado, o novo fundo será uma megapou-
pança, um passaporte para o futuro, que preservará 
e incrementará a renda do petróleo por muitas e mui-
tas décadas. Os rendimentos do fundo serão canali-
zados, prioritariamente, para a educação, a cultura, o 
meio ambiente, a erradicação da pobreza e a inovação 
tecnológica. Vamos aproveitá-los para pagar a imensa 
dívida que o País tem com a educação e para permitir 

que a aplicação do conhecimento científico seja, na 
verdade, a nossa maior garantia do nosso futuro.

De outro lado, o novo fundo funcionará, tam-
bém, como um dique contra a entrada desordenada 
de dinheiro externo, evitando seus efeitos nocivos e 
garantindo que nossa economia siga saudável, forte 
e baseada no trabalho e no talento dos milhões e mi-
lhões de brasileiros.

Assim, a renda gerada pela produção do pré-sal 
será administrada de forma planejada e inteligente. 
E seu ingresso na economia nacional será dosado 
de modo a fortalecê-la e a impulsioná-la, jamais a 
desorganizá-la.

Minhas amigas e meus amigos, 
Não poderia deixar de prestar aqui uma sincera 

homenagem à PETROBRAS, à sua diretoria e a todo 
o seu corpo de funcionários. 

A descoberta do pré-sal, que coloca o Brasil 
num novo patamar no cenário mundial, não foi fruto 
do acaso ou de um golpe de sorte. Ao contrário, ela 
só foi possível graças ao talento, à competência e à 
determinação da PETROBRAS. E também, é claro, 
graças ao revigoramento da empresa nos últimos anos, 
à recuperação da sua autoestima e aos investimentos 
crescentes em pesquisa e prospecção. 

Poucas empresas no mundo têm hoje a experi-
ência da PETROBRAS na exploração de petróleo em 
águas profundas e ultraprofundas. E nenhuma empre-
sa petrolífera conhece e é capaz de obter resultados 
tão expressivos em nossa plataforma submarina como 
ela. Trata-se de um ativo, de um patrimônio de enor-
me valor, que deve ser bem e de forma extraordinária 
aproveitado.

Por isso mesmo, a PETROBRAS terá um status 
especial no marco regulatório do pré-sal. Será a única 
empresa operadora nessa província. Outras empresas 
poderão ter participação, inclusive majoritária, nos 
consórcios que explorarão os blocos contratados. Mas 
a operação –  vale dizer, a exploração, o desenvolvi-
mento, a produção e a desativação das instalações –  
estará sempre a cargo da nossa querida e orgulhosa 
PETROBRAS. 

Além disso, as reservas do pré-sal, que perten-
cem ao Estado e ao povo brasileiro, oferecem uma 
excelente oportunidade para que a União fortaleça a 
PETROBRAS para enfrentar os novos desafios. Nesse 
sentido, estamos enviando projeto de lei ao Congresso 
Nacional autorizando a União a promover aumento de 
capital da companhia. O valor total do aumento de ca-
pital será aquilo que a Ministra Dilma já falou, de até 
cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo, ob-
viamente, relativos às jazidas contíguas às áreas que 
a empresa já detém no pré-sal. 
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Nos termos da lei, os acionistas minoritários que 
desejarem participar dessa chamada de capital po-
derão adquirir ações da companhia, o que contribuirá 
para reforçar economicamente nossa maior empresa 
nesse momento decisivo.

Se os acionistas minoritários não exercerem inte-
gralmente seus direitos de opção, a capitalização pro-
movida pela União implicará aumento da participação 
do povo brasileiro no capital total da PETROBRAS. 

Minhas amigas e meus amigos, 
Neste momento em que o Brasil discute o melhor 

caminho para se tornar um grande produtor mundial 
de petróleo, quero render minhas homenagens a to-
dos os brasileiros que lutaram para que este sonho se 
transformasse em realidade.

Em primeiro lugar, homenageio os que acredita-
ram quando era mais fácil descrer. E não deram ou-
vidos às aves de mau agouro que, durante décadas, 
apregoaram aos quatro ventos que o Brasil não tinha 
petróleo. Foram, por isso, chamados de fanáticos e 
maníacos. Ainda bem que houve fanáticos que nos 
ensinaram a duvidar dos preconceitos e a ter fé em 
nossas próprias forças. 

Rendo minha homenagem também aos que se 
insurgiram contra a ladainha que proclamava que, mes-
mo que o Brasil tivesse petróleo, não teria competência 
para explorá-lo. E que deveria deixar essa tarefa para 
o capital estrangeiro. Muitos foram tachados de luná-
ticos, prisioneiros de uma ideia fixa, como o grande e 
saudoso Monteiro Lobato, porque teimaram em lutar 
para que o Brasil explorasse suas riquezas. Benditos 
lunáticos que ensinaram o País a enxergar longe, em 
tempos de escuridão, e iluminaram os caminhos dos 
que vieram depois. 

Rendo minha homenagem ainda aos que saí-
ram às ruas em todo o País na campanha “O Petró-
leo é nosso”, levando o presidente Getúlio Vargas a 
instituir o monopólio estatal do petróleo e a criar a 
PETROBRAS. Foi uma batalha travada em condições 
duríssimas. Basta ler os jornais da época, alguns em 
circulação até hoje, que ridicularizavam a campanha 
nacionalista. E eu digo: bendito nacionalismo, que 
permitiu que as riquezas da Nação permanecessem 
em nossas mãos.

Rendo homenagem muito especial, por fim, a 
todos os que defenderam a PETROBRAS quando ela 
foi atacada ao longo de sua história –  e ainda hoje 
–  e aos funcionários e petroleiros que se mantiveram 
de pé quando a empresa passou a ser tratada como 
uma herança maldita do período jurássico. Benditos 
amigos e companheiros do dinossauro, que sobreviveu 
à extinção, deu a volta por cima, mostrou o seu valor. 

E descobriu o pré-sal –  patrimônio da União, riqueza 
do Brasil e passaporte para o nosso futuro.

Olho para trás e vejo que há algo em comum em 
todos esses momentos, algo que unifica e dá sentido 
a essa caminhada, algo que nos trouxe até aqui e ao 
dia de hoje: é, sinceramente, a capacidade do povo 
brasileiro de acreditar em si mesmo e no nosso País. 
Foi em meio à descrença de tantos que querem falar 
em seu nome... Ao povo –  principalmente ao povo –  
devemos este momento atual. 

É como se houvesse uma mão invisível –  não a 
do mercado, da qual já falaram tanto, mas outra, bem 
mais sábia e permanente, a mão do povo –  tecendo 
nosso destino e construindo nosso futuro. Não creio 
que seja uma coincidência o fato de a PETROBRAS ter 
descoberto as grandes reservas do pré-sal justamente 
num momento da vida política nacional em que o povo 
também descobriu em si mesmo grandes reservas 
de energia e de esperança. Num momento em que o 
País, deixando para trás o complexo de inferioridade 
que lhe inculcaram durante séculos, aprendeu como 
é bom andar de cabeça erguida e olhar com confian-
ça para o futuro.

Muito obrigado, companheiros.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presiden-

te, com base no art. 96, peço a palavra para uma re-
clamação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Eu peço aos Srs. Parlamentares que queiram 
pronunciar-se que aguardem. O Líder do Governo, o 
Deputado Henrique Fontana, solicita a palavra pela 
Liderança da bancada, e regimentalmente tem o di-
reito de fazê-lo.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB libera 
a bancada, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP libera 
a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto.) – O PP libera a bancada. Muito bem. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deixe os Líderes orien-
tarem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto.) – Os Líderes já orientaram, Deputado Ronaldo 
Caiado. Aqueles que quiserem alterar têm a oportuni-
dade, e muitos já o fizeram.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Hen-
rique Fontana, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PT.



48632 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeira-
mente, ao cumprimentar todos os Parlamentares, tan-
to aqueles que compõem a base do Governo, quanto 
aqueles que compõem a Oposição, dedicarei 1 minuto 
para falar dessa votação que estamos fazendo. 

Na verdade, aqui não estamos discutindo sobre 
quem é a favor ou contra a agricultura brasileira. Ao 
contrário, a nossa base pode votar com muita seguran-
ça, porque ela está aqui representando um Governo 
que lançou, há 6 meses, programa que é um grande 
sucesso nacional, o Mais Alimentos, que está finan-
ciando tratores e outras máquinas agrícolas com subsí-
dio absolutamente substancial na taxa de juros. Essas 
máquinas serão financiadas em 10 anos, com 3 anos 
de carência e juro anual de 2%, ou seja, metade da 
inflação que estamos vivenciando neste momento. 

Portanto, o voto “não” é um voto de proteção à 
seguridade social, é um voto de quem tem compromis-
so, sim, com a agricultura, mas sabe que precisamos 
do recurso da seguridade social para os hospitais, 
para a política de assistência social, enfim, para um 
conjunto de políticas. 

É muito fácil a Oposição ocupar a outra tribuna e 
dizer que quer cortar o PIS/COFINS do produto A, do 
produto B ou do produto C. Mas quando falta dinheiro 
no hospital, quando falta dinheiro no posto de saúde, 
quando falta dinheiro para a política de assistência 
social, a Oposição sobe na mesma tribuna para dizer 
que precisa do recurso. 

Portanto, peço o voto “não” à base do Governo, 
que tem toda a tranquilidade de que está apoiando a 
agricultura com um programa consistente, que é o Mais 
Alimentos, que financia tratores em 10 anos, com 3 anos 
de carência e com taxa de juros de 2% ao ano. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente Antonio Carlos 
Magalhães Neto, que neste momento preside a sessão, 
quero destacar aqui o grande acordo composto por to-
dos nós, coordenados pelo Presidente Michel Temer, 
que encontrou no Presidente Lula a sensibilidade de 
um democrata que sempre tem mantido uma relação 
de enorme respeito entre os Poderes, apostando na 
harmonia entre eles. 

Portanto, a retirada da urgência constitucional, de 
um lado, e a garantia de uma data para a votação, 10 
de novembro, de outro lado, a fim de que se iniciem as 
votações dos 4 projetos a respeito do pré-sal, do meu 
ponto de vista são uma vitória de todos nós. Não uma 
vitória da Oposição, do Governo, do Governo contra a 
Oposição ou vice-versa. Ao contrário. Nós agora saímos 
da fase do debate sobre a urgência ou não urgência e 
entramos naquilo que é o mais importante desta ma-
téria: o debate sobre o mérito dos 4 projetos. 

E aí, sim, o meu convite à Oposição para que ini-
ciemos o mais rápido possível o debate sobre o mérito 
desse novo marco regulatório que o Governo trouxe ao 
Congresso Nacional para explorar esta grande riqueza 
nacional que é o pré-sal.

A primeira pergunta que se impõe é esta: qual é 
a melhor forma de explorar os campos do pré-sal? É 
continuar com o sistema de concessão, que é o siste-
ma atual, ou trocar para o sistema de partilha, que é o 
sistema sugerido pelo Governo e entregue no projeto 
que está aqui no Parlamento?

Eu defendo o sistema de partilha, porque o sis-
tema de concessão serve para áreas de alto risco 
exploratório e de rentabilidade baixa. No pré-sal, es-
tamos numa área em que, dos 31 poços perfurados 
de forma experimental, 87% deram resultado positivo, 
num índice 3 vezes maior do que o índice da média 
de poços perfurados em outras áreas. Portanto, essa 
é uma área estratégica, de alta rentabilidade e de bai-
xíssimo risco exploratório. E o que mais atende ao in-
teresse nacional é o sistema de partilha, porque com 
ele a parcela de petróleo que fica em posse do povo 
brasileiro é muito maior do que a parcela que fica com 
o regime de concessões.

Ouvi outro dia um argumento da Oposição que 
tratava dos chamados bônus de assinatura. Diziam que 
o correto seria alterar o bônus de assinatura. Para se 
ter uma ideia, no bônus de assinatura a União não re-
cebe; na melhor das hipóteses, chega a receber 35%. 
Em alguns contratos de partilha, a expectativa é de que 
a União fique com 70% ou até 80% do petróleo extraí-
do, e petróleo na superfície a preço de mercado. Esse 
petróleo será entregue para gestão da PETRO-SAL, 
que vai vender esse petróleo para que seja industria-
lizado no Brasil. E aí vem a outra grande característica 
do modelo proposto pelo nosso Governo: garantir a in-
dustrialização nacional em torno dessa grande indústria 
do petróleo e de todos os seus correlatos.

E a outra questão importante é que o fluxo do re-
curso que entrará na economia brasileira tem de partir 
de um planejamento e de um fluxo contínuo, para que a 
enxurrada de dólares não gere uma desindustrialização 
nacional pela apreciação exagerada do câmbio. 

Então, o Fundo Social tem esta finalidade: sepa-
rar essa riqueza e fazer uma poupança para ser usada 
durante os próximos 40 a 50 anos do nosso País. Essa 
riqueza será investida em educação, ciência e tecnolo-
gia, cultura, projetos de desenvolvimento sustentável 
e combate à pobreza. 

A nova estatal, a PETRO-SAL, não será para 
a exploração do petróleo, porque queremos é uma 
PETROBRAS fortalecida, com uma capitalização de 
cerca de 50 bilhões de dólares, o que também está 
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no projeto do Governo. E a PETRO-SAL seria uma 
espécie de gestora, como ocorre na Noruega e em 
outros países. Aliás, dos 15 maiores países com as 
maiores reservas do mundo, 11 usam o sistema de 
partilha e 2 usam o sistema misto partilha/concessão, 
dando-nos um indicativo de que o Brasil ganha com o 
sistema de partilha.

Assim, meu convite aos Líderes da Oposição é 
para iniciarmos imediatamente o debate sobre o mérito 
e encontrarmos o que é melhor para o País, o que será 
melhor para transformar essa enorme riqueza, que é 
finita, no financiamento de uma mudança estrutural no 
País ao longo das próximas décadas.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, para falar como Líder, ao 
nobre Deputado Hugo Leal, do PSC.

O SR. HUGO LEAL – Já estou na tribuna, Sr. 
Presidente.

O SR. DAGOBERTO – Sr. Presidente, eu queria 
mudar o encaminhamento. Só para mudar o encami-
nhamento, antes da fala do Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Dagoberto, com a palavra.

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero liberar 
a bancada do PDT, porque temos vários Deputados 
com compromisso com o agronegócio. Quero liberar 
o PDT.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – O PDT libera a bancada.

Há um Líder na tribuna. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputa-
do Hugo Leal, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSC.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna no tempo da Liderança do PSC para reafirmar 
a posição do nosso partido a favor da emenda, por en-
tender que é importantíssima para o desenvolvimento 
do País, para o crescimento e também para a subsis-
tência da agricultura. 

Então, primeiro, reafirmamos a posição do PSC, 
desde o início, a favor da emenda.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o PSC, com 
os seus 12 Parlamentares em unanimidade, quer dei-
xar claro que é favorável à PEC dos Vereadores, que 
votaremos em breve. 

O PSC, na sua integralidade, vota a favor da PEC 
nº 336, por entender que é uma questão de justiça para 
com o País. Entendemos que não se trata de entrar 

pela janela. Essas pessoas foram eleitas, são represen-
tantes da população. É necessário que se estabeleça 
o equilíbrio democrático em nosso País.

Sr. Presidente, também quero fazer um desta-
que. No ano que vem, 2010, teremos eleições e não 
conseguimos construir o consenso. Infelizmente, com 
relação às eleições, não acontece entre os partidos o 
que aconteceu no caso do pré-sal, quando tivemos o 
primeiro entendimento quanto à urgência. Para as elei-
ções de 2010 não foi possível abrir a famosa e conhe-
cida janela. Não é possível que os Deputados possam 
trocar a legenda partidária. E é justo, é legítimo. 

Porém, com essa dificuldade, criou-se a ditadura 
partidária, uma questão extremamente preocupante 
para alguns Parlamentares, não só federais mas tam-
bém estaduais, que de repente passem por persegui-
ção, mesmo aquela não manifesta ou escrita. 

Eu queria deixar registrada desta tribuna a con-
tribuição do PSC para este debate, a fim de que os 
partidos se conscientizem, principalmente aqui neste 
plenário, que as Lideranças partidárias se conscien-
tizem. O PSC registrou e publicou a Resolução nº 1, 
que trata das diretrizes das eleições de 2010. Em seu 
art. 5º determina o seguinte: “Os atuais detentores de 
mandatos pelo PSC e candidatos à reeleição em 2010 
têm prazo até 15 de setembro de 2009 para, em caso 
de descontentamento com essas diretrizes, se mani-
festarem por escrito, solicitando, se for o caso, o seu 
desligamento do partido, sem aplicação da penalidade 
de perda do restante do mandato”.

É uma questão salutar que poderia servir também 
para os demais partidos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conclua, 
Deputado Hugo.

O SR. HUGO LEAL – Para concluir, Sr. Presi-
dente.

Estou trazendo aqui uma proposta de discus-
são, uma manifestação para que os outros partidos 
possam raciocinar assim, conforme o entendimento 
do PSC. Nada contra a questão da fidelidade partidá-
ria, mas tudo a favor da liberdade de pensamento, de 
raciocínio, principalmente no final de mandato desses 
Parlamentares.

Então, eu queria parabenizar a Direção Nacio-
nal do PSC pela Resolução nº 1, publicada no Diário 
Oficial do dia 3 de setembro deste ano. Parabenizo 
também o PSC pelas diretrizes estabelecidas para as 
eleições de 2010.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância a V.Exa. e 
aos nobres Deputados.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Solicito a compreensão do Líder Rodrigo Rol-
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lemberg, porque vou encerrar a votação neste mo-
mento. Em seguida, concederei a palavra a V.Exa. na 
condição de Líder.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Está encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado: votaram “sim” 207 
Srs. Paramentares; votaram “não” 156 Srs. Parlamen-
tares; abstiveram-se 3 Srs. Parlamentares. Total: 366 
Srs. Deputados.

A EMENDA Nº 18 ESTÁ APROVADA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 465/2009 – DVS – DEM – EMEN-
DA 18 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09-09-2009 19:35
Encerramento da votação: 09-09-2009 19:50
Presidiram a Votação: Antonio Carlos Magalhães 
Neto
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra, na condição de Líder, ao 
nobre Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
pedir ao nobre Deputado Rodrigo Rollemberg que fale 
na próxima sessão a ser convocada, para que possa-
mos votar o último destaque.

O SR. ZÉ GERALDO – Art. 96, para uma recla-
mação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Vou concedo a palavra, como Líder, ao nobre 
Deputado Rodrigo Rollemberg. Em seguida, V.Exa. faz 
sua reclamação.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim” na última votação.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, acompanhei meu partido na última votação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo 
Rollemberg, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, cumprimento o Governo do 
Presidente Lula por ter enviado a esta Casa 4 projetos 
que vão regulamentar a exploração do pré-sal no Bra-
sil. Esta será uma ótima oportunidade para delimitar a 
forma de pensamento de cada partido político sobre o 
papel do Estado no futuro deste País.

É importante ressaltar que vivemos uma das 
maiores crises econômicas mundiais, em função da 
desregulamentação do mercado. Isso mostrou, de for-
ma clara, o papel que o Estado deve desempenhar na 
redução das desigualdades sociais e regionais.

Não à-toa é tendência mundial de que hoje, cada 
vez mais, o petróleo existente no mundo esteja nas 
mãos de empresas estatais.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, não havia mais sentido para o Brasil, depois de 
descobrir as imensas riquezas do pré-sal, fruto do in-
vestimento do Estado brasileiro na PETROBRAS ao 
longo de tantos anos, manter o regime de concessão 
que se justificava no ambiente de alto risco.

No momento em que sabemos que no Brasil há 
grandes reservas e óleo de excelente qualidade, é claro 
que, para o interesse da União, é melhor o sistema de 
partilha do que o sistema de concessão.

Foi assim que a bancada do PSB, ao aprofundar 
este debate ao longo do ano, encaminhou indicação, 
no dia 31 de março deste ano, à Ministra Dilma Rous-
seff e ao Ministro Edison Lobão, sugerindo a adoção 
do sistema de partilha, a criação de uma empresa es-
tatal que represente a União nos contratos de partilha, 
bem como o fortalecimento da PETROBRAS.

Ficamos muito satisfeitos em ver que todas essas 
3 questões extremamente importantes para o futuro 
do Brasil estão contempladas nos projetos encami-
nhados pelo Presidente Lula a esta Casa.

Aqueles que dizem que até o prazo até final do 
ano é pouco para debater esses temas é porque já 
não o estavam debatendo antes. Sem dúvida, des-
de o momento em que as reservas do pré-sal foram 
descobertas, os partidos políticos deste País já de-
veriam estar debatendo qual a forma de modificação 
do marco legal que represente melhor os interesses 
do conjunto da Nação brasileira.

É importante também ressaltar que o fundo pro-
posto pelo Presidente da República não pode ter os 
seus recursos pulverizados, que ele deve significar 
um investimento em ciência, tecnologia e inovação, 
sobretudo em relação às energias do futuro, porque 
sabemos que o petróleo é um bem finito e que há 
pressão mundial para a utilização de energias reno-
váveis. E o Brasil não pode perder, de forma alguma, 
sua condição de vanguarda no que se refere ao de-
senvolvimento de tecnologias na utilização de ener-
gias renováveis.

A Câmara dos Deputados tem uma oportunidade 
única de fazer um grande debate, um profundo debate 
sobre que futuro queremos para o Brasil.

Portanto, vamos nos debruçar sobre esse tema 
nas 4 Comissões. Vamos trazer esse tema ao plená-
rio até o fim do ano. Mas é importante que a Câmara 
sinalize para o País a importância que está dando a 
esse tema, aprovando o novo marco regulatório do 
petróleo até o fim deste ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. FILIPE PEREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.



48642 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar. Quem não votou se justificará depois.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de destaque no seguinte teor:

DESTAQUE DE BANCADA (PPS)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do Art. 

161, § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado do art. 9º do PLV, 
apresentado à MP 465/09.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os se-
nhores que se inscreveram para falar a favor e contra 
querem fazê-lo? (Pausa.)

Não querem.
O SR. CARLOS ZARATTINI – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Relator.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós acata-
mos o destaque e votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator 
acata o destaque.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Se vai acatar, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vai aca-

tar o destaque. É para suprimir o art. 9º, está certo? 
Perfeito.

Todos os Líderes estão de acordo? Todos vo-
tam “sim”?

O SR. FERNANDO CORUJA – Todos votam 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos vo-
tam “não”, aliás. S.Exa. está me corrigindo aqui. Todos 
votam “não”.

Todos votam “não”? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação: 

“Art. 9º O Minsitro de Estado da Fazenda 
poderá expedir atos complementares regula-
mentando o disposto nesta lei.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela manutenção do artigo per-
maneçam como se acham. (Pausa.)

SUPRIMIDO O DISPOSITIVO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Foi retira-
do o seguinte requerimento de destaque:

DESTAQUE DE BANCADA (DEM)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, e § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da emenda nº 4 
apresentada à MP 465/09.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 
2009.– Lira Maia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

MEDIDA PROVISÓRIA N° 465-B, DE 2009 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2009

Autoriza a concessão de subvenção 
eco nômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES, em 
operações de financiamento destinadas à 
aquisição e produção de bens de ca pital e 
a inovação tecnológica; altera as Leis nºs 
10.925, de 23 de julho de 2004, 11.948, de 
16 de junho de 2009, 9.818, de 23 de agosto 
de 1999, e 6.704, de 26 de outubro de 1979; 
revo ga dispositivos da Medida Provisória 
nº 462, de 14 de maio de 2009, e do Decre-
to nº 70.235, de 6 de março de 1972; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica a União autorizada a conceder sub-

venção econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e So cial – BNDES, sob a modali-
dade de equalização de taxas de ju ros, nas operações 
de financiamento contratadas até 31 de de zembro de 
2009, destinadas à aquisição e produção de bens de 
capital e à inovação tecnológica.

§ 1º O valor total dos financiamentos 
subvencionados pela União fica limitado ao 
montante de até R$44.000.000.000,00 (qua-
renta e quatro bilhões de reais).

§ 2º A equalização de juros de que trata 
o caput cor responderá ao diferencial entre o 
encargo do mutuário final e o custo da fonte 
dos recursos, acrescido da remuneração do 
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BNDES e dos agentes financeiros por este 
credenciados.

§ 3° O pagamento da equalização de que 
trata o caput fica condicionado à comprovação 
da boa e regular aplicação dos recursos e à 
apresentação de declaração de responsabi-
lidade pelo BNDES, para fins de liquidação 
da despesa.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo à 
produção ou à aquisição de aeronaves novas 
por sociedades nacionais e es trangeiras, com 
sede e administração no Brasil, em conformida-
de com a respectiva outorga de concessão e 
autorização para operar pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil – ANAC, nos ca sos de 
exploração de serviços públicos de transporte 
aéreo re gular.

§ 5° O prazo a que se refere o caput po-
derá ser pror rogado até 180 (cento e oitenta) 
dias, a critério do Poder Executivo, por meio de 
decreto do Presidente da República, respeita-
das as condições estabelecidas neste artigo, 
especial mente o limite para os financiamentos 
previsto no § 1º.

§ 6º O Conselho Monetário Nacional es-
tabelecerá os grupos de beneficiários e as con-
dições necessárias à contrata ção dos finan-
ciamentos cabendo ao Ministério da Fazenda 
a re gulamentação das demais condições para 
a concessão da subven ção econômica de que 
trata este artigo, entre elas a definição da me-
todologia para o pagamento da equalização 
de taxas de ju ros.

Art. 2º O art. 1º da Lei n° 11.948, de 16 de junho 
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

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

base no custo financeiro equivalente à Taxa 
de Juros de Longo Prazo – JLP.

7º Nas suas operações ativas, lastreadas 
com recursos captados com a União em ope-
rações de crédito, o BNDES poderá:

I – adotar o contravalor, em moeda nacio-
nal, da cotação do dólar norte-americano, di-
vulgada pelo Banco Central do Brasil, como 
indexador, até o montante dos créditos cuja 
remuneração da União tenha sido fixada com 
base no custo de captação externo, naquela 
moeda estrangeira, do Tesouro Nacional, para 
prazo equivalente ao do ressarcimento, bem 

como cláu sula de reajuste vinculado à variação 
cambial, até o montante dos créditos oriundos 
de repasses de recur sos captados pela União 
em operações externas; e

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

Art. 3º A Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 2º-A:

“Art. 2º-A. Fica a União autorizada a nego-
ciar ou estabelecer as condições financeiras e 
contratuais de operações de crédito realizados 
com o BNDES, mantida, em caso de renegocia-
ção, a equivalência econômica com o valor do 
saldo das operações de crédito renegociadas, 
e mediante aprovação do Ministro de Estado 
da Fazenda, observado o seguinte:

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

II – até o montante de R$20.000.000.000,00 
(vinte bilhões de reais), referente ao crédito 
conce dido ao amparo da Lei nº 11.805, de 6 de 
novembro de 2008, para alterar a remuneração 
do Tesouro Nacional para o custo de captação 
externa, em dólares nor te-americanos para 
prazo equivalente ao do ressarci mento a ser 
efetuado pelo BNDES à União.

Parágrafo único. O disposto no inciso I po-
derá ser aplicado à parte da dívida que venha 
a ser constituída nos termos desta Lei.”

Art. 4º Fica reduzida a zero a alíquota da Contribui-
ção para Financiamento da Seguridade Social – CO-
FINS incidente sobre a receita bruta da venda, no mer-
cado interno, de motoci cletas de cilindrada inferior ou 
igual a 150cm3 (cento e cin quenta centímetros cúbicos), 
efetuada por importadores e fa bricantes, classificadas 
nos códigos 8711.10.00, 8711.20.10, 8711.20.20 e 
8711.20.90 da Tabela de Incidência do Imposto so bre 
Produtos Industrializados – TIPI.

§ 1º O disposto no caput não se aplica 
às receitas auferidas pela pessoa jurídica re-
vendedora, na revenda de mercadorias em 



48644 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

relação às quais a contribuição seja exigida 
da empresa vendedora, na condição de subs-
tituta tributária.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
aos fatos ge radores ocorridos nos meses de 
julho a setembro de 2009.

Art. 5º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho 
de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XVII:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
XVII – produtos classificados na posição 

84.32 e 84.33 da Tipi, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006.

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

Art. 6º O art. 1º da Lei nº 9.818, de 23 de agosto 
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado o Fundo de Garantia 
à Exportação – FGE, de natureza contábil, vin-
culado ao Ministério da Fazen da, com a finali-
dade de dar cobertura às garantias prestadas 
pela União nas operações de seguro de crédito 
à exportação e nas operações de seguro de 
crédito interno para o setor de aviação civil, 
nos termos desta Lei.”(NR)

Art. 7º A Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999, 
pas sa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A Os recursos do Fundo de Ga-
rantia à Exportação – FGE poderão ser utili-
zados, ainda, para cobertura de operações 
de Seguro de Crédito Interno para o setor de 
aviação civil, cabendo ao Poder Executivo re-
gulamentar o disposto neste artigo.”

Art. 8º Os incisos I e II do art. 4º da Lei nº 6.704, 
de 26 de outubro de 1979, passam a vigorar com a 
seguinte re dação:

“Art. 4º............ .......................................
I – conceder garantia da cobertura dos 

ris cos comerciais e dos riscos políticos e 
extraordiná rios assumidos em virtude do Se-
guro de Crédito à Ex portação – SCE e do Se-
guro de Crédito Interno para o setor de avia-
ção civil, conforme dispuser o regula mento 
desta Lei; e

II – contratar instituição habilitada a ope-
rar o Seguro de Crédito à Exportação – SCE 
e o Se guro de Crédito Interno para o setor 
de aviação ci vil, para a execução de todos 

os serviços relaciona dos, inclusive análise, 
acompanhamento, gestão das operações de 
prestação de garantia e de recuperação de 
créditos sinistrados.

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

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

Art. 10. Ficam revogados:

I – os arte. 4º e 5º da Medida Provisória 
nº 462, de 14 de maio de 2009;

II – o § 1º do art. 33 do Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972; e

III – o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.925, de 
23 de julho de 2004, com redação dada pela 
Lei nº 11.787, de 25 de setembro de 2008.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Carlos Zarattini, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA, INCLUINDO O PROCESSADO.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. RENATO MOLLING – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme o partido.

A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
“sim”.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou man-
ter o painel, está bem?

Quero acrescentar 2 urgências constitucionais, 
que dizem respeito aos subsídios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa e vai à publicação as seguintes Emendas ao 
Projeto de Lei nº 5.798, de 2009, do Poder Executivo, 
que “Institui o Programa de Cultura do Trabalhador, cria 
o Vale-Cultura e dá outras providências.”

(Ato da Mesa nº 177/89 e Art. 64, § 1º da 
Constituição Federal)
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
José Airton Cirilo PT 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Jorge Khoury DEM 
Maurício Trindade PR 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
José Santana de Vasconcellos PR 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Chico D Angelo PT 
Hugo Leal PSC 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Duarte Nogueira PSDB 
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Fernando Chucre PSDB 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
Julio Semeghini PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Silvio Torres PSDB 
Total de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Nelson Goetten PR 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eugênio Rabelo PP 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Total de Piauí: 3

PERNAMBUCO

Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 1

BAHIA

José Rocha PR 
Marcos Medrado PDT 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
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Luiz Fernando Faria PP 
Miguel Martini PHS 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Beto Mansur PP 
Dr. Nechar PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 6

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 

José Otávio Germano PP 
Marco Maia PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 9 
de setembro, às 20h01min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 5.460/09, dos Srs. Líderes, 
que solicita, nos termos do art. 155, do Regimento 
Interno, urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 5.921, de 2009, do Supremo Tribunal Federal, que 
dispõe sobre a revisão do subsídio de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da 
Constituição Federal.

II. Requerimento nº 5.459/09, dos Srs. Líderes, 
que solicita, nos termos do art. 155, do Regimento In-
terno, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
5.922, de 2009, do Ministério Público da União, que 
dispõe sobre a revisão do subsídio do Procurador-
Geral da República, referido no art. 37, XI e art. 39, § 
4º, c/c o art. 127, § 2º, e art. 128, § 5º, I, c, todos da 
Constituição Federal.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
(Artigo 202 C/C art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 336-B, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 336-B, 
de 2009, que altera a redação do inciso IV 
do caput do art. 29 da Constituição Fede-
ral, tratando das disposições relativas à re-
composição das Câmaras Municipais; ten-
do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
desta e da PEC 379/2009, apensada (Relator: 
Dep. Arnaldo Faria de Sá); e da Comissão 
Especial, pela aprovação da desta e da de 
nº 379/2009, apensada, com substitutivo 
(Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 57 
minutos.)
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SEÇÃO I

Ata da 236ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 09 de setembro de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente

Às 20 horas e 1 minuto comparecem à 
casa os Srs.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB

Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48653 

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
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Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb

Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 36

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 44

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
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Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
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 PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc

Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
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
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
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
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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
Valdemar Costa Neto PR
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 62

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 24

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 26

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 460 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 7
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ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 

Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
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Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 24

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 

João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
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Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 43

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
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 PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 

Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
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 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
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Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 

Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
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Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 26

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 453 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item I.
Requerimento de urgência para a apreciação 

do Projeto de Lei nº 5.921/09. Assinado por todos os 
Líderes. 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 5460/2009

Senhor Presidente, 
Com base no art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 5.921/2009, 
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe so-
bre a revisão de subsídio de Ministro do Su-
premo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV 
da Constituição Federal. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do DEM; Da-
goberto, Líder do PDT; Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; 
Mário Negromonte, Líder do PP; Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT; Hugo Leal, Líder 
do PSC; Lincoln Portela, Vice-Líder do PR; 
Jovair Arantes, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Líde-
res, como encaminham? (Pausa.)

Todos encaminham “sim” ao regime de urgên-
cia? (Pausa.)

Algum Líder quer encaminhar? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Outro 
requerimento de urgência, para apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 5.922, de 2009, do Ministério Público 
da União: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 5459/2009

Senhor Presidente, 
Com base no art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 5.922/2009, do 
Ministério Público da União, que dispõe sobre 
a revisão do subsídio do Procurador-Geral da 
República, referido no art. 37, XI e art. 39, § 4º, 
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c/c o art. 127, § 2º e art. 128, § 5º, I, c, todos 
da Constituição Federal. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 
2009. – Ronaldo Caiado, Líder do DEM; Da-
goberto, Líder do PDT; Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; 
Mário Negromonte, Líder do PP; Cândido 
Vaccarezza, Líder do PT; Hugo Leal, Líder 
do PSC; Lincoln Portela, Vice-Líder do PR; 
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passamos 

ao mérito do Projeto de Lei nº 5.921, de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1:

PROJETO DE LEI Nº 5.921, DE 2009 
(Do Supremo Tribunal Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.921, de 2009, que dispõe sobre 
a revisão do subsídio de Ministro do Su-
premo Tribunal Federal, referido no artigo 
48, XV, da Constituição Federal. Pendente 
de pareceres das Comissões: de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para emi-
tir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado Paes 
Landim. (Pausa.)

Concedo a palavra, para oferecer parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, ao Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
projeto tramitou nas Comissões de mérito há bastante 
tempo. Inclusive, há 2 anos, teve parecer aprovado e 
previsão orçamentária.

Portanto, no que diz respeito ao mérito, o nosso 
parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela apro-
vação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Finanças 
e Tributação, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o nosso parecer é pela admissibilidade na questão de 
finanças e, no mérito, pela aprovação da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O pare-
cer é pela adequação financeira e orçamentária da 
Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao 
Deputado Paes Landim. (Pausa.)

Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a 
palavra ao Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o parecer é pela constitucionalidade, juridici-
dade e boa técnica legislativa da matéria e, no mérito, 
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprova-
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos.

Para discutir, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Regis de Oliveira, que falará a favor da matéria.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é evidente que a matéria não só adquire o ca-
ráter de relevância e urgência, mas também recupera 
o subsídio dos magistrados e do Ministério Público – 
que vem na sequência –, uma vez que não recebem 
qualquer tipo de reajuste há 4 anos. Todos sabem das 
restrições constitucionais que os magistrados possuem. 
O mesmo ocorre com o Ministério Público. Todos não 
podem exercer nenhuma atividade, salvo o magistério 
superior. Por consequência, essas restrições impõem 
dedicação exclusiva.

Todos aqui são testemunhas da pletora de ser-
viços que é suportada pelo Poder Judiciário e Minis-
tério Público.

A proposta é absolutamente adequada, correta, 
constitucional e faz jus ao trabalho dos magistrados de 
todo o País, que foi a minha classe de origem, uma vez 
que nela permaneci durante 31 anos. Aprendi a admirar 
o trabalho da Magistratura e do Ministério Público.

Assim, encaminho a favor da matéria, pela apro-
vação de ambos os projetos, não apenas da Magistra-
tura, mas também do Ministério Público.

Para ser breve, essa é a mensagem que deixo, 
e solicito apoio a todos os colegas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Jorginho 
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Maluly, que falará a favor da matéria, com toda a ob-
jetividade. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Michel 
Temer, V.Exa., brilhante advogado, professor universi-
tário e convive muito de perto com a Magistratura, sabe 
da sobrecarga dos magistrados em comparação com 
outros países. Por exemplo, na comarca onde moro 
e V.Exa. muito bem abrilhantou um evento há alguns 
dias, a média é de mais de 4 mil processos que um 
juiz tem de despachar ao longo do ano.

Sabemos que o reajuste é extensivo ao Supremo 
Tribunal Federal. A harmonia dos Poderes passa tam-
bém pelas condições de exercer o seu trabalho.

Para não ocupar os 3 minutos, porque queremos 
agilizar a pauta e votar a PEC dos Vereadores hoje, 
para acabar com essa polêmica, encaminhamos o voto 
“sim”, pela dignidade, respeito e reconhecimento do 
importante serviço que a Magistratura e o Ministério 
Público, em todas as suas instâncias, prestam à de-
mocracia do Brasil. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A favor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra o Deputado Jilmar Tatto.
O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, a Magistratura merece esse 
reajuste por conta do trabalho que exerce com pro-
bidade.

Para acelerar os trabalhos e votar a PEC dos 
Vereadores, encerro minha intervenção favorável ao 
reajuste para a Magistratura.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A favor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-

lavra o Deputado Líder Fernando Coruja. (Pausa.)
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, o meu voto foi de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, o meu voto foi de acordo com a orientação 
da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, este é um projeto que 
já está aqui há praticamente 4 anos. É uma correção 
salarial que vai se aproximar de 8%.

O PPS encaminha o voto “sim” à Magistratura, 
“sim” para o Ministério Público e também queremos 

votar aqui e encaminhar “sim” aos aposentados bra-
sileiros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira, que falará a favor da matéria.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nada mais justo, depois de 4 anos sem rea-
juste no vencimento dos membros do Poder Judiciário 
do nosso País, que se faça justiça e se conceda esse 
reajuste ainda muito inferior à recomposição do perí-
odo. A recomposição do período daria 14,09%, mas, 
em face de várias negociações feitas, optou-se por um 
reajuste muito menor. 

O mesmo acontece em relação ao Ministério Pú-
blico. Portanto, queremos encaminhar “sim” e pedir a 
aprovação das matérias como medida de inteira justiça 
e inabalável necessidade. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não ha-
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a 
discussão.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro 
Fernandes, que falará contra a matéria.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, sou contra o reajuste do salário dos 
senhores juízes. Muito simples, Sr. Presidente: a popu-
lação brasileira acha que os Deputados Federais e os 
Senadores já ganham muito. E eu não me troco pelo 
trabalho de um Ministro do Supremo ou de um juiz. 

Falta coragem a esta Casa para dizer que nós 
também ganhamos pouco. Não temos coragem de au-
mentar o nosso salário. Sr. Presidente, essa fraqueza 
nos vende mal para a sociedade.

Sou contra o reajuste do vencimento dos senho-
res juízes porque faço o que manda a lei, e também 
estarei no teto. 

Tenho coragem de dizer ao Ministro do Supremo, 
a todos os juízes e promotores que eles não merecem 
reajuste. Estamos vivendo uma crise econômica e de-
vemos nos curvar a ela. 

Portanto, voto contra e registro que o voto do De-
putado Federal Pedro Fernandes, pelo PTB do Mara-
nhão, é contrário. Tenho coragem de dizer isso. Só serei 
favorável no dia em que esta Casa tiver coragem de 
também apresentar o salário do Deputado Federal. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

bem, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar a favor, Deputado Fernando Coruja.
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa não é uma 
questão de ter ou não coragem. Aqui temos de tratar 
do reajuste do salário de todas as categorias do servi-
ço público, votamos diversos aumentos, e nós do PPS 
estamos lutando há muito tempo para acabar com o 
fator previdenciário, para dar o reajuste de salário aos 
aposentados. Eu mesmo apresentei vários destaques, 
inclusive um que foi aprovado e depois derrubado pelo 
Presidente Lula. 

É preciso que se faça justiça no País. Esse au-
mento que se dá ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário é menor do que a inflação, 5% mais 3%. O 
salário está congelado há 4 anos. A Constituição prevê 
que quem manda o projeto de reajuste de salário é o 
próprio Judiciário e o Ministério Público, e o Congres-
so não pode criar um conflito republicano com essas 
categorias. 

Por isso, estamos encaminhando o voto “sim”. 
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, art. 96, 

para uma reclamação. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 

palavra, Deputado.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Reclamação. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 19 de agos-
to, dei entrada nesta Casa ao Requerimento nº 5.341, 
a respeito da inclusão na pauta de votação do Proje-
to de Lei Complementar nº 130, de 1996, que dispõe 
sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmem-
bramento dos nossos Municípios.

Gostaria que V.Exa. olhasse com carinho essa 
matéria, porque, principalmente, em alguns locais da 
região amazônica, temos muita dificuldade de fazer o 
ordenamento. Centenas de pessoas sofrem por esta-
rem até mil quilômetros distantes das suas cidades, 
como, por exemplo, na Cuiabá-Santarém, os Municí-
pios de Castelo dos Sonhos e Moraes de Almeida, a 
300 quilômetros do Município de Itaituba, e nós não 
temos um marco regulatório nesta Casa que permita 
às Assembleias Legislativas poderem ordenar essa 
situação geográfica nos Estados. Em algumas regiões 
já não temos essas situações, mas na Região Norte e, 
principalmente, no Estado do Pará, há umas 20 locali-
dades e não temos como contribuir com o desenvolvi-
mento daquele povo, a não ser fazer um ordenamento 
territorial, criando novos Municípios.

Então, peço a V.Exa. muito carinho para esse re-
querimento, para inclusão dessa matéria em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-
dência recolhe a reclamação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à votação da matéria. Antes porém há sobre a Mesa 
os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 
DE BANCADA DO PT

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, § 2º do Regimento Interno, des-
taque para votação em separado do inciso II 
do art. 1º do PL 5.921/09.

Sala das Sessões, – Jilmar Tatto, Vice-
Líder do PT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE  
DE BANCADA DO PMDB

Sr. Presidente, nos termos do art. 161, 
inciso I, ambos do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, requeremos destaque 
de bancada para votação em separado do 
“inciso II, do art. 1º”, constante do texto origi-
nal do Projeto de Lei nº 5.921, de 2009, que 
dispõe sobre a revisão do subsídio de Ministro 
do STF, para fins de sua supressão. 

Sala das Sessões, em de setembro de  
2009. – Henrique Eduardo Alves, Líder do 
Bloco PMDB,PTC. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o Projeto de Lei nº 5.921, de 2009, ressalvados 
os destaques.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O subsídio mensal de Ministro do Supre-

mo Tribunal Federal, referido no art. 48, inciso XV, da 
Constituição Federal, fica reajustado em:

I – 5,00%, a partir de 1º de setembro 
de 2009;

II _ 4,60%, a partir de 1º de novembro 
de 2009; 

II – 3,88%, a partir de 1º de fevereiro 
de 2010.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta 
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias con-
signadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.

Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei 
observará o art. 169 da Constituição Federal e as nor-
mas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000.

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

O SR. IVAN VALENTE – Peço a palavra para 
orientar a bancada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
orientar.

O Líder do PSOL tem a palavra, para orientar a 
bancada.
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
registrar o voto contrário a essa matéria. Nós enten-
demos que é impróprio o momento, não porque o Ju-
diciário não esteja defasado, mas há muitos setores 
defasados. Esta Casa não tem coragem para votar o 
fim do fator previdenciário, o reajuste dos aposentados 
de acordo com o salário mínimo, que está há meses 
aqui, e nós sabemos que o Judiciário está no topo dos 
salários da República, inclusive o Supremo Tribunal 
Federal, e isso vai ter um efeito cascata para todo o 
Judiciário Federal, e posteriormente para os Estados. 
Então, nós entendemos que, no meio de uma crise 
econômica, e neste momento em que o Estado se 
preocupa mais em dar isenções – para ricos, inclusive 
– não é o um bom exemplo o Parlamento votar esse 
tipo de aumento. 

Por isso, a posição do PSOL é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 

De toda maneira, eu informo à Casa que nós vamos 
votar a questão dos aposentados. O que está haven-
do é uma conversação entre o Governo e os setores 
de aposentados. A Câmara vai votar essa matéria. 
(Palmas.)

Tem a palavra o Deputado Jovair Arantes, pelo 
PTB.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, 
a par da fala do Deputado Pedro Fernandes, dizer que 
o PTB tem sido o partido que talvez esteja discutindo 
com muito mais veemência essa questão do aumento... 
aumento, não, da correção do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. Nós entendemos, e temos discutido 
muito com o Deputado Ricardo, que a solução é fazer-
mos uma PEC que possa acompanhar o acordo que 
existe, de que os 3 Poderes estejam juntos sobre essa 
discussão salarial no Brasil – Poder Judiciário, Poder 
Legislativo e Poder Executivo. E essa é uma demanda 
antiga da Casa, e talvez só o PTB esteja enfrentando 
isso mais efetivamente, e agora o PSOL.

Eu quero dizer que temos discutido isso muito 
na bancada, como temos discutido também a questão 
dos aposentados – tanto é que meu partido, o PTB, já 
fechou questão, com relação à votação dos aposen-
tados. O PTB é totalmente a favor do projeto dos apo-
sentados nesta Casa. Vamos votá-lo também. E após 
várias discussões, internamente, no PTB, chegamos 
à conclusão de que deveremos fazer essa reposição 
para o Judiciário, agora, e para o Ministério Público, 
mas com o compromisso da Casa, que já firmamos 
em reunião de Líderes, de que no ano que vem vamos 
apresentar uma PEC, de tal sorte que essa PEC nos 
dê oportunidade de que os 3 Poderes possam ser, jun-

tos, contemplados com qualquer reajuste salarial que 
porventura possa haver, seja ele de reposição, seja 
ele de inclusão salarial, para os Parlamentares, para 
o Executivo e para o Judiciário do Brasil.

Então, o PTB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 

vota “sim”.
Como vota o PT, Deputado José Genoíno?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT enca-
minha o voto “sim”, e quer esclarecer, para orientação 
da bancada, uma questão importante: V.Exa. deu um 
viés institucional à relação entre os Poderes ao tratar 
essa matéria. E essa matéria, que mereceu um acor-
do entre os Poderes, está sendo votada na Câmara 
dos Deputados.

E acho importante, Sr. Presidente, que a relação 
entre os Poderes seja de diálogo. Nós não podemos 
ter uma relação de retaliação, de medo ou de perse-
guição, e sim uma relação institucional de respeito, 
mais pautada pelo diálogo. E a votação dessa maté-
ria, como V.Exa. conduziu, foi importante, para se es-
tabelecer que nós não estamos aqui tratando de uma 
reivindicação corporativa, nem estamos numa queda 
de braço com o Poder Judiciário ou com o Ministério 
Público, e sim tratando institucionalmente órgãos do 
Estado com a votação desses 2 projetos. 

V.Exa. dirigiu, conduziu e articulou o tratamento 
institucional para essa questão salarial, e espero que 
com essas instituições se abra um diálogo de alto 
nível, que não se pode dar apenas quando estamos 
discutindo reajuste salarial. 

Eu quero fazer este encaminhamento favorável 
e registrar essa posição de V.Exa. perante os Líderes 
de todos os partidos.

O PT, portanto, vota “sim”.
O SR. RÔMULO GOUVEIA – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. RÔMULO GOUVEIA – (PSDB-PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

E o Bloco?
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero, em nome do Bloco, registrar que os juízes e os 
promotores não são servidores públicos melhores do 
que os outros, mas também não são piores. Nós esta-
mos tratando aqui de um direito de todas as categorias 
profissionais, que é a reposição da inflação. E frise-se: 
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o que vamos votar – é importante sublinhar isto –, de-
corridos 3 anos, sequer repõe a inflação. É menos do 
que a inflação acumulada do período. É uma media-
ção possível, como foi dito pelo eminente Líder José 
Genoíno, em um diálogo institucional comandado por 
V.Exa. e pelos chefes do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público. E quero destacar o papel das associações 
de juízes e do Ministério Público.

Por isso, o Bloco vota “sim”, porque é um ato 
de justeza, abrindo espaço para em outro momento 
nós discutirmos a remuneração dos demais agentes 
do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O PP, como vota?
O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma ques-
tão, a do respeito à autonomia dos Poderes, e uma 
outra questão: o Poder Legislativo é homologador da 
reposição. Não somos nós que julgamos quem merece 
ou quem não merece. Todos merecem. 

O Partido Progressista entende que é legítimo. 
“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

E o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o en-
caminhamento do Democratas é “sim”, por um motivo 
muito simples: V.Exa., durante todo esse período, não 
só discutiu essa matéria com todos os Líderes par-
tidários como buscou aquilo que fosse exatamente 
a correção, com essa defasagem de 3 anos em que 
não houve um reajuste do salário dos juízes, de todo 
o Poder Judiciário e do Ministério Público.

Por isso, Sr. Presidente, a posição do Demo-
cratas é “sim”. É como orienta a votação de toda a 
bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim’.
O PV, como vota, Deputado?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sob a coor-
denação de V.Exa., todos os Líderes são testemunhas 
desse grande esforço que V.Exa. está fazendo no sen-
tido de construir a pauta produtiva, incluindo esses 2 
projetos. E com o compromisso de votar diversos outros 
projetos, a exemplo da PEC que trata dos Vereadores, 
nós chegamos ao entendimento, independentemente 
da discussão de mérito, de orientar, pela produção da 
Casa, o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”.

Como vota o PDT, Deputado Dagoberto?

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT acompanhou 
as tratativas lideradas por V.Exa. com o Poder Judiciá-
rio, e é importante dizer isso, porque a pretensão dessa 
reposição era de 14,09%; V.Exa. fez as ponderações e, 
nesse acordo, chegou ao percentual de 8,88%.

Com essas tratativas, o PDT vai votar com V.Exa., 
vai honrar o compromisso que assumiu e vai votar 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “sim”.

E o PSC, Deputado Regis de Oliveira?
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, 
como já manifestei oralmente da tribuna, encaminha 
o voto “sim”, uma vez que é absolutamente justa e 
adequada essa proposta, que atende aos anseios da 
magistratura, e já fica o encaminhamento futuro, Pre-
sidente, já dispensando a minha inscrição para falar 
sobre o projeto seguinte, pela aprovação também do 
projeto do Ministério Público. Já me dispenso de falar 
em seguida pela aprovação.

O voto é “sim”, o do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
E o PSDB?
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”.

E o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
E o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS encaminha o 
voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
E o PMDB, Deputado Henrique Eduardo Alves?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, esta decisão que esta Casa toma hoje, é 
bom que fique claro, não é nenhum privilégio ao Poder 
Judiciário. Esse projeto que hoje votamos aqui, aperfei-
çoado com a colaboração deste Plenário, foi enviado 
a esta Casa em 2006, para valer esse reajuste em ja-
neiro de 2007. Passou o ano de 2007 e não foi votado, 
nem em 2008; somente agora, em 2009, nós fazemos, 
portanto, justiça, porque essa remuneração agora se 
nivela, Sr. Presidente, num gesto de reconhecimento.

Inclusive há um ponto importante: é que no projeto 
anterior constava a retroatividade a 2007; eliminamos 
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a retroatividade, não aprovamos os 14% solicitados e 
apenas repomos a inflação com 5%, a partir de 1º de 
setembro último, e 3,8% a partir de fevereiro do próxi-
mo ano. É uma atitude de respeito ao Poder Judiciário, 
com a colaboração desta Casa.

Eu peço o voto “sim” à bancada do PMDB, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
o PMDB.

E o Governo, Deputado Ricardo Barros?
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
tem previsão orçamentária para esta votação, tem as 
ações necessárias, do ponto de vista do atendimento 
aos projetos encaminhados pelo Ministério Público e 
também pelo Poder Judiciário. 

Destaco aqui o esforço do Líder Henrique Fon-
tana, que participou das negociações, e também de 
vários companheiros que estiveram conosco: o De-
putado Osmar Serraglio, o Deputado Rodrigo Rocha 
Loures, e especialmente o Deputado Henrique Eduar-
do Alves, que há muito lidera, no Colégio de Líderes, 
a intenção de votar esse projeto, o que é um acordo 
a que neste momento chegamos. E também quero 
destacar, Sr. Presidente, a ação dos presidentes das 
associações de juízes, do Ministério Público, dos 
presidentes de tribunais, que, de forma ativa, vieram 
ao Congresso Nacional, ouviram os Parlamentares, 
trouxeram seus argumentos e, de uma maneira muito 
prática, harmonizaram a relação entre o Legislativo 
e o Judiciário...

(O microfone é desligado.)

O SR. RICARDO BARROS – Para concluir, Sr. 
Presidente. 

Transformaram essa relação numa relação mais 
clara, em que com absoluta franqueza conversamos 
sobre o que podemos fazer para melhorar a Justiça lá 
na ponta, para o cidadão.

Portanto, o Governo encaminha o voto “sim”, e 
pede a todos os Parlamentares que permaneçam em 
plenário, pois temos mais votações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Então, todos votaram.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o Projeto de Lei nº 5.921, de 2009, ressalvados 
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou encami-
nhar meu voto contrário por escrito a V.Exa.

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

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

PROJETO DE LEI Nº 5.921, DE 2009

Dispõe sobre a revisão do subsídio 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
referido no art. 48, XV, da Constituição Fe-
deral.

Sessão Extraordinária de 09-09-2009
AUTOR: Supremo Tribunal Federal.
Declaro meu voto contrário à aprovação da pro-

posição em epígrafe, nos termos do art. 182, pará-
grafo único, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados – RICD, independente de seu mérito, em 
razão de inobservar o disposto no art. 84, § 1º, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2009 – LDO/2009 (Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 
2008), que exige para a proposição o início de sua 
tramitação até 31.08.2008, o que não ocorre com o 
projeto, apresentado em 31.08.2009. Dessa forma, a 
proposição não possui prévia dotação orçamentária e 
autorização, nos termos fixados pelo art. 169, § 1º, da 
Constituição federal.

O reconhecimento da incompatibilidade e inade-
quação da proposição em apreço não afasta seu justo 
mérito em reconhecer a importância da categoria para 
a nação e a necessidade da função ter seu subsídio 
devidamente atualizado.

Assim, voto pela REJEIÇÃO do PL nº 5.921, de 
2009.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado William Woo, PSDB-SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos ao 
destaque para votação em separado do inciso II do art. 
1º do Projeto de Lei nº 5.921, de 2009.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161, § 2º do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do inciso II do art. 1º do PL 5.921/09.

Sala das Sessões, – Jilmar Tatto, Vice-Líder 
do PT

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Trata-se 
daquilo sobre o que o Líder do Governo e vários Líde-
res se manifestaram. Do PT e do Deputado Henrique 
Eduardo Alves.
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O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, só para explicar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É, cabe 
explicar isso aí. É importante explicar que não são os 
14,88% de 2006, mas, na verdade, 8,88% em 2 par-
celas, não é?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É 
que no projeto, Sr. Presidente, pelo inciso I seriam 
5% a partir de 1º de fevereiro de 2009, pelo inciso II 
seriam 4,60% a partir de 1º de novembro de 2009, e 
pelo inciso III seriam 3,88% a partir de fevereiro de 
2010. Numa atitude colaborativa, de entendimento 
com o Poder Judiciário, tendo à frente V.Exa., que li-
derou com independência, mas com altivez, todo esse 
processo de negociação, estamos suprimindo o inciso 
II, permanecendo o inciso I, os 5% a partir de 1º de 
setembro, e os 3,88% a partir de 1º de fevereiro, por-
tanto o inciso III.

É essa a posição, Sr. Presidente.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW- Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB-PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem, Deputado. 

Mais alguém vai votar, ou não? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

orientar a bancada.
O PMDB, como vota?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota 
“não”, para derrubar o inciso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
Para eliminar o inciso, vota-se “não”; para manter 

o inciso, vota-se “sim”.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT, como 

vota, Deputado Genoíno? Vota “não”?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente, 
seguindo o acordo feito por todas as Lideranças com 
V.Exa, tanto nesse projeto como no seguinte, que trata 
do Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O PT vota “não”. 

E o Bloco?

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
destaque é que viabiliza a diminuição do percentual 
enviado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procu-
radoria Geral. Então, está dentro do acordo, faz parte 
do acordo, e por isso nós votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
o Bloco.

E o PTB?
O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota 
“não”, Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
E o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, Sr. Pre-
sidente, pela supressão. 

Quero entender qual é a orientação. Estou en-
tendendo que “não” suprime o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não” su-
prime o inciso, suprime os 4,60%.

O SR. IVAN VALENTE – Então, é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem. 

Vota “não”.
E o PPS, Deputado Fernando Coruja?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “não”, em função do acordo feito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
E o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Mantendo o acordo 
construído por todos os Líderes, Sr. Presidente, o De-
mocratas vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o PSDB, 
Deputado Lobbe?

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo em 
vista o acordo de todos os Líderes, a orientação é o 
voto “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”. 
E o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”. 
E o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP, Sr. Presidente, como 
tem o hábito, o partido...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não” 
o PP?



48670 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

O SR. BENEDITO DE LIRA – ...como o nosso 
partido tem o hábito de cumprir acordo, e foi feito um 
acordo entre as Lideranças, vamos votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”. 

E o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT continua votando pelo 
acordo: “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
E o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV, pelo acordo, vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
E o PSC?
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem revi-

são do orador.) – O PSC também, cumprindo o acor-
do, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
E o Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
destacar, em primeiro lugar – como, no outro encami-
nhamento, disse o nosso Vice-Líder Ricardo Barros 
–, que o ambiente que nos levou a essa negociação 
foi extremamente respeitoso. E, olhando o interesse 
público, o que nós estamos votando hoje aqui, inclu-
sive ao encaminhar o voto “não” a esse destaque, é 
exatamente um reajuste para a magistratura brasilei-
ra, e a seguir votaremos para o Ministério Público, de 
5 pontos percentuais no ano de 2009 e 3,88% no ano 
de 2010, e isso, do meu ponto de vista, é um ponto de 
equilíbrio, é positivo para o País. 

O Governo encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encami-

nha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o inciso II do art. 1º do projeto:

“Art. 1º  ..................................................

I –  .........................................................
II – 4,60%, a partir de 1º de novembro 

de 2009; 

III – .......................................................”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do inciso permaneçam 
como se acham; quem for contra levante o braço. 
(Pausa.)

SUPRIMIDO O INCISO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está pre-

judicado o destaque do PMDB, de mesmo teor. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 5.921-A DE 2009

Dispõe sobre a revisão do subsídio 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
referido no inciso XV do art. 48 da Consti-
tuição Federal.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O subsídio mensal de Ministro do Supre-

mo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 
da Constituição Federal, fica reajustado em:

I – 5,00% (cinco por cento), a partir de 
1º de setembro de 2009;

II – 3,88% (três inteiros e oitenta e oito 
centésimos por cento), a partir de 1º de feve-
reiro de 2010.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta 
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias con-
signadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.

Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei 
observará o previsto no art. 169 da Constituição Fe-
deral e as normas pertinentes da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Colbert Martins, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

agora ao Projeto de Lei nº 5.922, de 2009, do Minis-
tério Público da União.

Item 2: 

PROJETO DE LEI Nº 5.922, DE 2009 
(Do Ministério Público da União)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.922, de 2009, que dispõe sobre a 
revisão do subsídio do Procurador-Geral da 
República, referido no art. 37, XI, e art. 39, § 
4º, c/c o art. 127, § 2º, e art. 128, § 5º, I, “c”, 
todos da Constituição Federal. Pendente 
de pareceres das Comissões: de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, concedo a palavra 
ao Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
Comissão, o parecer é favorável. Quanto ao mérito, o 
projeto atende as exigências da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público. Portanto, o 
voto é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – No mérito, 
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Finanças 
e Tributação, concedo a palavra ao Deputado Ricardo 
Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esse projeto contraria a LDO no art. 84, na medida 
em que reza esse art. 84 da LDO que para que um 
projeto de lei tenha efeitos no mesmo ano é preciso 
que ele tenha sido apresentado ao Congresso Nacio-
nal em 31 de agosto do ano anterior, e não é o caso 
desse projeto, que foi apresentado agora, em 31 de 
agosto deste ano. 

Como está em tramitação o Projeto nº 7.298/06, 
que concede os 5% que estão sendo dados neste ano, 
então, nesse sentido, eu darei parecer favorável, pela 
adequação financeira, ressalvando, Sr. Presidente, que 
de fato deveríamos ter votado o Projeto nº 7.298/06 
para dar os 5% e depois votado esse, o de nº 5.922/09, 
para dar os 3,88%. 

Como há um projeto tramitando, eu penso que 
não há prejuízo; dou parecer pela adequação finan-
ceira e, no mérito, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O pa-
recer é pela adequação financeira e, no mérito, pela 
aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, ao 
Deputado Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Ministério Público tem a atribui-
ção constitucional de propor toda a política salarial de 
seus servidores. E. nesse sentido, já com o parecer 
favorável das Comissões que me antecederam, de Tra-
balho e de Finanças, do ponto de vista constitucional 
e jurídico nada há a opor, pela juridicidade e constitu-
cionalidade do projeto. 

Portanto, o parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania é favorável ao presente 
projeto de lei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir a matéria, naturalmente com os argumentos já 
expendidos na votação anterior, Deputado Regis de 
Oliveira.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Eu abro mão, Sr. 
Presidente, ratificando o pronunciamento anterior pela 
aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Jorginho Maluly. (Pausa.) Abre mão.

Deputado Flávio Dino. (Pausa.) Abre mão tam-
bém.

Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Abre mão 
também.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro 
Fernandes, que falará contra a matéria.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de lembrar 
a esta Casa qual é o salário de um médico, de um en-
genheiro, de um veterinário, de um agrônomo, de um 
professor universitário, de um professor da USP, de um 
professor da UNICAMP, de um professor da UFMA, do 
meu Estado. São salários ridículos! E os juízes deste 
País têm coragem de pedir aumento, quando nós pa-
gamos miséria para os outros profissionais.

Quero dizer que sou engenheiro e sinto vergo-
nha do salário dos engenheiros, que produzem neste 
País. 

O Ministro dos Transportes – não o Alfredo Nas-
cimento, que levou o salário de Senador – ganha 8 
mil reais. O Ministro da Saúde ganha 8 mil reais. Um 
promotor público do Estado do Maranhão vai ganhar 
16, 18 mil reais.

O que é isso? É medo desta Casa de enfrentar 
a Justiça e mostrar que não temos condições, neste 
momento, de dar aumento? Como nós vamos enfrentar 
os professores universitários? Como nós vamos en-
frentar os médicos deste País, que são plantonistas, 
que querem oferecer saúde de qualidade? Como nós 
vamos enfrentar os agrônomos e os veterinários? 

Eu quero que o País esteja me ouvindo neste mo-
mento. Esta Casa se curva – não como diz o Deputado 
José Genoíno – institucionalmente. Nós deveríamos 
mostrar aos juízes que, neste momento de crise eco-
nômica, eles deveriam abrir mão, sim, desse aumento, 
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como abriram mão muitos funcionários públicos, como 
estão abrindo mão os aposentados deste País. 

Nós, no Congresso Nacional, não tivemos cora-
gem de apreciar o veto dos aposentados – ou melhor, 
nós temos coragem. O Congresso Nacional, por meio 
da sua direção, é que ainda não colocou esse veto 
em pauta. 

Precisamos respeitar mais o povo brasileiro. Os 
juízes deveriam ter consciência e não pressionar esta 
Casa. Deveriam abrir mão desse salário de 27 mil 
reais. 

Este País, realmente, ainda não buscou a sua in-
dependência. Está sob o domínio da elite. Precisamos 
buscar a democracia e uma república mais digna para 
o povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Fer-
nando Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nós entendemos que 
todas as categorias precisam ser tratadas no Congres-
so Nacional. No caso específico, fala-se do aumento 
do Ministério Público. 

A Constituição de 1988 conseguiu um grande feito: 
equilibrar salário do Ministério Público com o do Poder 
Judiciário. É preciso que haja essa paridade para que 
exista justiça no País. Estamos dando aumento para o 
Judiciário e temos de manter a paridade do Ministério 
Público para equilíbrio da sociedade. 

O PPS encaminha o voto “sim”.
O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-
ção de bancada. 

Como vota o PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, da mesma forma que votou na votação 
anterior. Registro, mais uma vez, que não é nenhum 
privilégio essa categoria do Ministério Público estar 
sem aumento e sem reajuste há 3 anos – nem sequer 
acompanhando a inflação.

Portanto, faz-se justiça repondo a inflação. O voto 
da bancada do PMDB é “sim”. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, assim como fiz no 
projeto anterior, eu defendo esse projeto. O conteúdo 
trata, em parte, da reposição da inflação, e esta Casa 
é extremamente sensível a esse assunto. Quero dizer 

que o caminho não é a comparação com outras cate-
gorias, com o salário dos Deputados ou com a situa-
ção dos Deputados e Procuradores da República. O 
caminho é o tratamento institucional com base no papel 
constitucional e também com base numa relação de 
diálogo que tem de haver nesta Casa, rompendo-se 
com o maniqueísmo, com uma visão do bem contra 
o mal e construindo-se uma relação de respeito às 
instituições. 

É claro, Sr. Presidente, que as mudanças eco-
nômicas e sociais do País dependem da política. Não 
dependem da Justiça. A política se legitima pelo voto 
popular. Por isso se diz que o poder emana do povo. 
A política tem de ser solucionada e reformulada pela 
política. Mas isso exige uma relação madura, institu-
cional entre os Poderes e também entre as instituições 
do Estado. Não podemos tratar uma questão salarial 
como se fosse uma espécie de queda de braço. Esse 
acordo tem de ser respeitado nesse projeto.

Por isso, o PT encaminha o voto “sim”.
O SR. ELISMAR PRADO (PT-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com vota 
o PSDB, Deputado José Aníbal?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostei muito da 
intervenção do Deputado Pedro Fernandes, do PTB do 
Maranhão. Surpreendeu-me positivamente. 

Estou vendo aqui os números: 27, 28 mil reais. 
Uma bucha vai ficando para nós, legisladores eleitos 
diretamente pelo povo brasileiro. Temos de ficar aqui, 
durante meses, com pressão, com lobby legítimo do 
Judiciário, do Ministério Público. E temos de deliberar 
sobre salários, que não são de 5 mil, de 6 mil, de 10 
mil, mas de quase 30 mil reais. 

A Justiça não teve reajuste nem problema com a 
inflação. Entendo tudo isso. Mas, Sr. Presidente, temos 
de mudar essa sistemática. O Deputado José Genoíno 
falou sobre os Poderes. Muito bem, são os Poderes. 
Aliás, o Ministério Público está se tornando um verda-
deiro poder, que pratica arbitrariedades assustadoras! 
Independentemente disso, não quero confundir essa 
questão com a questão salarial. Eu sou contra esse 
reajuste, mas vou liberar a bancada. Sei de muitos 
companheiros que querem realmente votar. Mas eu 
vou votar contra.

Em relação ao Judiciário, votei a favor. Em relação 
ao Ministério Público, voto contra. Acho que isso tem 
de deixar de ser competência nossa, do Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?
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O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu falei antes 
sobre a autonomia e a independência dos Poderes e 
sofri algumas críticas de colegas. 

Não tenho conhecimento, na história, de o Poder 
Legislativo ter negado aumento ou reposição salarial a 
alguma categoria. O Poder Legislativo cumpre o que é 
acordado entre as categorias e o Poder Executivo. 

Nós estamos aqui para votar. Somos legislado-
res. Temos esse dever. Mas jamais o Poder Legislati-
vo vai desrespeitar um acordo firmado com qualquer 
categoria, seja no caso do Ministério Público, seja no 
caso do Poder Judiciário, seja no caso de qualquer 
outra categoria, das mais humildes, que presta grande 
serviço à República.

Logo, o Partido Progressista diz “sim” ao acordo 
firmado entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar, então.

Como vota o Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco re-
conhece que cada trabalhador deve ter seu justo sa-
lário. 

De fato, quando se comparam os salários, como 
fez o nobre Líder do PSDB, há de se assustar com 
os valores, há de se assustar até com a quantidade 
de trabalho de cada setor. Mas, neste momento, nós 
orientamos o voto “sim” a esse projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB enca-
minha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Governo?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero também destacar, como fiz na votação a res-
peito da Magistratura, que, de fato, sempre é difícil 
debater os maiores salários do País. Quero dizer, com 
franqueza, o que tenho dito a importantes lideranças, 
tanto da Magistratura, quanto do Ministério Público do 
nosso País. Eu entendo que nós devemos, de forma 
bastante rápida e com responsabilidade, verificar a 
estrutura da carreira tanto da Magistratura quanto do 
Ministério Público. 

O problema maior que vejo, quando converso 
com diferentes representações, é o ponto de entrada 
nessas carreiras, que está efetivamente elevado em 
demasia, e não tanto o ponto de chegada de carreiras 
que de fato têm enorme importância estratégica para o 
País, para a democracia, para todo aquele papel que 

exerce uma Justiça independente e forte, e o papel 
extraordinário que o Ministério Público tem exercido 
em nosso País também.

Nós encaminhamos o voto “sim”, mas concla-
mamos esse Poder (no caso, o Judiciário) e essa ins-
tituição (no caso, o Ministério Público) a se sentarem 
com o Parlamento e rediscutirem o ponto de entrada 
nas suas carreiras, para que tenhamos um ponto de 
equilíbrio melhor. 

O Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encami-
nha “sim”.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
um minutinho. 

Eu acho muito estranho todas as Lideranças vo-
tarem a favor do aumento do Ministério Público. Mas 
no corredor todo mundo vota contra. Estou achando 
isso muito estranho.

Registro que, apesar de o PMDB ser a favor, eu 
sou contra. O Líder do PSDB disse tudo o que tinha 
de dizer. O Ministério Público é um órgão arbitrário 
que existe no País. Nós temos de vestir a camisa do 
povo brasileiro e ir contra as ações estúpidas que eles 
cometem todos os dias, com denúncias fajutas, com 
denúncias ineptas contra Poderes e contra muitos Parla-
mentes, que estão sofrendo nas mãos do Ministério. 

Repito: todo mundo lá fora diz que vai votar con-
tra, mas aqui todas as Lideranças votam “sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos votando 
um projeto ou emitindo conceitos?

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente...
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu que-

ro emitir conceitos favoráveis ao Ministério Público, se 
for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Aí o Líder vai falar. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu estou me opondo à 

emissão de conceitos. Eu tenho conceitos contrários 
aos de alguns aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Nós estamos votando 

um projeto de aumento. Então, vamos votar o proje-
to de aumento. Se quiserem fazer uma sessão, uma 
audiência pública, uma comissão geral para discutir 
Magistratura e Ministério Público, estou às ordens. E 
tenho um lado até nessa discussão.
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O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, eu 
quero orientar a bancada. Suponho que estejamos no 
período de orientação.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Acho que devemos 
manter... O silêncio é uma forma de consentimento. 
Ouvir esse tipo de coisa calado é sinal de que se está 
consentindo.

O SR. JERÔNIMO REIS – Sr. Presidente, os Ve-
readores estão aguardando a votação da PEC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem razão 
V.Exa. Na verdade, estamos votando uma adequação 
e não um aumento.

O SR. JORGINHO MALULY – Para orientar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Jorginho Maluly, o DEM, como vota?

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando 
somos eleitos, nós temos obrigações. Umas boas, ou-
tras nem tanto. E esta é uma delas: temos de cumprir 
o papel do Poder Legislativo. Foi feito um acordo. Esse 
acordo deve ser respeitado, para os futuros acordos 
não perderem credibilidade.

É claro que devemos também defender aqui a 
PEC dos Delegados, como nós temos feito, Deputado 
Bessa, porque também os delegados merecem o nosso 
respeito. Mas, neste momento, nós estamos votando 
a questão do Ministério Público. Abusos existem. Mas 
existem, na maioria, pessoas que exercem com com-
petência sua função.

Por isso, o Democratas orienta o voto “sim”.
O SR. GERSON PERES – Vamos votar. Está na 

hora de votarmos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-

cratas vota “sim”.
Como vota o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o tratamento 
que se dá ao subsídio do Procurador-Geral não pode 
ser diferente do que se dá ao dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal.

Dentro do espírito do acordo, que é no sentido 
de suprimir o inciso II do art. 1º, nós votamos “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT ouviu as 
críticas em relação ao Ministério Público. Quero dizer 
que pode haver algum abuso aqui, outro acolá. Mas 
generalizar isso não é verdadeiro. O Ministério Público 
tem desempenhado um papel importantíssimo de fisca-
lização, de defesa de nosso povo. Então, não dá para 

aceitar isso. Não justifica darmos para eles um aumento 
diferenciado do aumento dado ao Judiciário.

Portanto, o PDT vai manter o acordo e votar “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”. 
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nos-
so voto “não” tem um sentido de alerta e uma carga 
simbólica.

Nós admiramos e achamos fundamental o tra-
balho do Ministério Público e do Procurador-Geral da 
República, cujo aumento de remuneração vai incidir 
sobre todos os trabalhadores do Ministério Público; 
a mesma coisa em relação ao Judiciário. Queremos 
que se faça cada vez mais justiça neste País. Neste 
momento, o Supremo está julgando a manutenção do 
asilo, do refúgio a Cesare Battisti.

Se defendemos o bom trabalho dessas instâncias, 
sabemos que elas, que estão no topo da remuneração 
do serviço público, chegando agora a quase 60 salários 
mínimos, não podem ter o benefício do curso rápido 
das suas demandas. O que queremos é uma política 
de remuneração do serviço público normal, rotineira, 
de reposição de perdas salariais dos aposentados, 
com a revogação do fator previdenciário. Essas são 
matérias que V.Exa. disse que virão para o plenário, 
mesmo sendo polêmicas. Elas precisam ser tratadas 
com a mesma fluência e rapidez.

Então, em nome dessa justiça, o nosso voto é 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 
é “não”.

Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro do 
entendimento e sem discutir o mérito, o PV orienta o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o PPS?
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota “sim”.
O trabalho do Ministério Público não diz respeito 

apenas a ação civil, inquérito civil. Ele faz um trabalho 
muito importante em defesa do meio ambiente, do con-
sumidor. Por isso, é fundamental que essa instituição 
seja forte e independente, como outras, como o Poder 
Judiciário, e que haja equiparação.

Nós queremos, sim, votar contra o fator previden-
ciário, pelo aumento dos aposentados, mas o Ministério 
Público tem prestado papel relevante ao nosso País. 
Por isso mesmo, qualquer tipo de abuso ao Conselho 
Nacional do Ministério Público, às instituições...



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48675 

Por isso, o PPS vota “sim”, Sr. Presidente, por um Mi-
nistério Público forte, independente e a favor do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, 
como fez na vez anterior, no aumento da Magistratu-
ra, acompanha o acordo celebrado. É absolutamente 
essencial que os promotores públicos, que os procu-
radores de Justiça, que têm altas incumbências neste 
País de fazer acusação de criminosos, de investigar 
crimes, de poder entrar com ação civil pública, que 
têm relevantes funções, sejam bem remunerados.

Nesse sentido, o PSC orienta pela aprovação, 
pelo voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim” 
do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à votação da matéria. Antes porém há sobre a Mesa 
os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 
DE BANCADA DO PT

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161, § 2º do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do inciso II do art. 1º do PL 5.922/09.

Sala das Sessões, – Jilmar Tatto, Vice-Líder 
do PT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE 
DE BANCADA DO PMDB

Sr. Presidente, nos termos do art. 161, § 2º, com-
binado com o art. 161, inciso I, ambos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeremos desta-
que de bancada para votação em separado do “inciso 
II, do art. 1º”, constante do texto original do Projeto de 
Lei nº 5.922, de 2009, que dispõe sobre a revisão do 
subsídio do Procurador-Geral da República, para fins 
de sua supressão. 

Sala das Sessões,    de setembro de  2009. – Hen-
rique Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB,PTC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o Projeto de Lei nº 5.922, de 2009, ressalvados 
os destaques.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O subsídio mensal do Procurador-Geral 

da República fica reajustado em:

I – 5,00%, a partir de 1º de setembro 
de 2009; 

II – 4,60%, a partir de 1º de novembro 
de 2009; e

II – 3,88%, a partir de 1º de fevereiro 
de 2010.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta 
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias con-
signadas ao Ministério Público da União.

Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei 
observará o art. 169 da Constituição Federal e as nor-
mas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminha-
rei minha declaração de voto por escrito.

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

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

PROJETO DE LEI Nº 5.922, DE 2009

Dispõe sobre a revisão do subsidio 
do Procurador-Geral da República, referido 
no art., 37, Xl, e art., 39, § 4°, c/c o art. 127, 
§ 2°, e art. 128, § 5°, 1, c, todos da Consti-
tuição Federal.

Sessão Extraordinária de 09.09.2009
AUTOR: Ministério Público da União.
Declaro meu voto contrário à aprovação da pro-

posição em epígrafe, nos termos do art. 182, pará-
grafo único, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados – RICD, independente de seu mérito, em 
razão de inobservar o disposto no art. 84, § 1º, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2009 – LDO/2009 (Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 
2008), que exige para a proposição o início de sua 
tramitação até 31.08.2008, o que não ocorre com o 
projeto, apresentado em 31.08.2009. Dessa forma, a 
proposição não possui prévia dotação orçamentária e 
autorização, nos termos fixados pelo art. 169, § 1º, da 
Constituição Federal.

O reconhecimento da incompatibilidade e inade-
quação da proposição em apreço não afasta seu justo 
mérito em reconhecer a importância da categoria para 
a nação e a necessidade da função ter seu subsídio 
devidamente atualizado.

Assim, voto pela REJEIÇÃO do PL nº 5.922, de 
2009.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado William Woo, PSDB-SP
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar o destaque. É a mesma questão do Judiciário.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161, § 2º do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do inciso II do art. 1º do PL 5.922/09.

Sala das Sessões, – Jilmar Tatto, Vice-Líder 
do PT

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder Henrique Eduardo Alves, para enca-
minhar a favor.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é repetição do caso anterior. É a supressão do inciso 
II, de 4,60%, a partir de 1º de novembro.

Isso foi acordado com o Ministério Público e tam-
bém com o Poder Judiciário. Houve um amplo enten-
dimento, que V.Exa. presidiu, conduziu, e os Líderes 
e esta Casa hoje vão ratificar.

Portanto, votamos pela supressão do inciso II. 
O voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”, seguindo os 
termos do acordo a que já me referi aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

Como vota o Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco orienta 
o voto “não”, nos mesmos termos do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o PTB, Deputado Ernandes Amorim?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “não”.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

Como vota o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “não”.

Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 

vota “não”.
Como vota o Democratas?
O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas vota “não”, mantendo o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB, 
preservando o acordo realizado, também vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PPS?
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS, se-
guindo o acordo, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
Como vota o Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
vota “não”, lembrando que essa parte do aumento re-
almente contraria o art. 84 da lei e não tem cobertura. 
O voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação o inciso II do art. 1º do Projeto de Lei nº 5.922, 
de 2009.

“Art. 1º  ..................................................
I –  .........................................................
II – 4,60%, a partir de 1º de novembro 

de 2009; e
III –  ...................................................... ‘

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do inciso permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

SUPRIMIDO O INCISO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está pre-

judicado o destaque do PMDB, de mesmo teor. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48677 

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 5.922-A DE 2009

Dispõe sobre a revisão do subsídio 
do Procurador-Geral da República, referido 
no inciso XI do art. 37 e no § 4º do art. 39, 
c/c o § 2º do art. 127 e a alínea c do inciso 
I do § 5º do art. 128, todos da Constituição 
Federal.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O subsídio mensal do Procurador-Geral 

da República fica reajustado em:

I – 5,00% (cinco por cento), a partir de 
1º de setembro de 2009; e

II – 3,88% (três inteiros e oitenta e oito 
centésimos por cento), a partir de 1º de feve-
reiro de 2010.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta 
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias con-
signadas ao Ministério Público da União.

Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei 
observará o previsto no art. 169 da Constituição Fe-
deral e as normas pertinentes da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com a bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 336-B, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 336-B, 
de 2009, que altera a redação do inciso IV 
do caput do art. 29 da Constituição Federal, 
tratando das disposições relativas à recom-
posição das Câmaras Municipais. Tendo pa-
recer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela admissibilidade desta 
e da de nº 379, de 2009, apensada (Relator: 
Dep. Arnaldo Faria de Sá); e da Comissão 

Especial, pela aprovação desta e da de nº 
379, apensada, com substitutivo (Relator: 
Dep. Arnaldo Faria de Sá). 

Tendo apensada a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 379, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se os 
oradores abrirem mão...

O SR. GERSON PERES – Não! Chega de dis-
curso!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou 
chamar.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, por gentileza.

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

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero fazer uma sugestão 
a V.Exa., Sr. Presidente, e a todos os Deputados e 
Deputadas, no sentido de que o painel seja aberto e 
os discursos sejam feitos durante a votação, em fun-
ção do horário.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Muito bem. O 
PP encaminha positivamente.

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, Srs. Deputados, eu 
sempre tive posição contrária ao aumento de número de 
Vereadores. Minha posição sempre foi de mérito. Não 
vejo justificativa para que o País, que tem problemas 
graves em relação à saúde pública, cuja educação é 
básica e a questão da segurança pública afeta a todos, 
esteja preocupado em aumentar o número de Verea-
dores. A sociedade brasileira não aceita uma decisão 
como essa. Então, minha posição é de mérito.

Fiz um levantamento e vi qual é a competência 
legislativa das Câmaras Municipais. Na minha cidade, 
Rio de Janeiro, apenas 7% das propostas foram aprova-
das, e elas estão relacionadas com títulos honoríficos, 
mudança de nome de rua, e assim por diante.

Então, minha posição quanto ao mérito é contrá-
ria. Eu venho adotando-a desde 2003. No momento, 
a situação se revela mais grave ainda. A gravidade 
refere-se à inconstitucionalidade do art. 3º dessa pro-
posta de emenda constitucional. 

Sr. Presidente, V.Exa., que é respeitado por todos 
nós como constitucionalista de escol, tem de atentar 
para o art. 3º. É uma retroatividade. 
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Diz o art. 3º que essa emenda entra em vigor na 
data de sua promulgação, produzindo efeitos (art. 1º) 
a partir do processo eleitoral de 2008. 

Essa PEC vai alterar o resultado de uma eleição 
homologada pela Justiça Eleitoral. Isso é absolutamen-
te insustentável e inconstitucional.

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou a 
esse respeito, em resposta a uma consulta do emi-
nente Deputado Gonzaga Patriota. Disse que uma 
proposta de emenda à Constituição não está sujeita 
à anualidade. Vale dizer que, promulgada, ela produz 
efeitos imediatos.

Entretanto, diz a decisão, a data limite para a 
aplicação da emenda em comento para as próximas 
eleições municipais deve preceder o início do processo 
eleitoral, ou seja, o prazo final de realização das con-
venções partidárias. As convenções partidárias foram 
realizadas em junho de 2008. Estamos, em setembro 
de 2009, alterando o processo eleitoral, impondo uma 
decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente, 
ele não aceitará essa imposição.

É muito mais lúcido para todos nós, para o Con-
gresso Nacional, para a Câmara dos Deputados que 
seja aprovada qualquer alteração para vigência em 
2012. Isso seria o correto. Não vamos iludir esses Ve-
readores que não conseguiram ser eleitos, dizendo 
que eles serão diplomados e empossados. Isso não é 
verdade. Isso não vai acontecer. Então, não devemos 
agradar as pessoas com algo que não vai acontecer. 

Não me preocupo com as ameaças que me foram 
dirigidas por e-mails e por outras formas. Dizem que 
esses Vereadores não eleitos vão iniciar uma campa-
nha para que o Deputado Biscaia nunca mais se eleja. 
Podem fazer essa campanha. Isso não vai me atingir. 
Eu enfrentei o crime organizado no Rio de Janeiro. Não 
tenho medo de Vereadores.

Quero que as coisas sejam corretas. Nós não 
podemos aprovar uma emenda constitucional dessa 
forma. Depois, será até uma decisão que se desmo-
ralizará junto aos Tribunais Superiores. O Presidente 
Carlos Ayres Britto já declarou que não diplomará, na 
linha de diversas decisões a que já me referi.

Peço aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas 
que tenham bom senso neste momento. Nós não po-
demos alterar a Constituição para aproveitar 7 mil can-
didatos a Vereadores que não foram eleitos. Isso ainda 
implica não ter ação do processo eleitoral. Coligações 
deixaram de ser feitas nas eleições de 2009. E é pos-
sível, com o novo coeficiente eleitoral, que alguns que 
estão com mandato sejam colocados para fora. Vai-se 
mexer em tudo. Então, isso não vai acontecer. É uma 
ilusão. Não posso concordar com isso. 

Por isso, meu voto será contrário a essa PEC.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB está em peso em plenário para apoiar a PEC 
dos Vereadores. Daqui a pouco, o meu Líder, Depu-
tado Henrique Eduardo Alves, irá fazer o encaminha-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá, como Relator, tem preferência 
para falar a favor da matéria.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
esclarecer à bancada do Partido dos Trabalhadores 
que a nossa posição é favorável a essa emenda cons-
titucional.

O Deputado Antonio Carlos Biscaia tem o direito 
de manifestar sua opinião, mas existe uma posição do 
partido, e nós iremos colocá-la durante o encaminha-
mento da votação.

O PT é favorável à PEC dos Vereadores. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como Re-

lator, para falar a favor da matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, não usarei todo o tempo, porque quero celeridade 
na votação da matéria. Quero apenas ler 2 observações 
extremamente importantes no relatório. 

Está claro, no voto do Relator, que não há razão 
válida para que os Vereadores que vierem a tomar 
posse, em razão desta emenda, tenham direito à re-
troatividade pecuniária. Portanto, está esclarecida essa 
história de uma maneira bastante clara e objetiva.

O mais importante não é apenas a recomposição 
das Câmaras. Nessa proposta substitutiva, mantendo-
se o texto do Senado, estão reduzidos os repasses de 
8% para 7%, de 7% para 6%, de 6% para 5% e de 5%, 
em 3 subfaixas, até 3%, representando uma redução 
no teto de até 1 bilhão e 400 milhões todos os anos.

Portanto, Sr. Presidente, o TSE, após eventual 
aprovação dessa PEC, não terá nenhuma manifestação, 
porque a emenda é constitucional e o TSE interferiu 
na composição das Câmaras mediante uma simples 
resolução. Esta Casa não pode se curvar à decisão 
do TSE e tem de votar essa emenda constitucional, 
resgatando a democracia, a dignidade de todos os re-
presentantes das Câmaras Municipais do País. 

Portanto, Sr. Presidente, pela aprovação da PEC, 
para resgatar a dignidade de todas as Câmaras Mu-
nicipais!

Muito obrigado! 
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Chico 
Alencar, que falará contra a matéria.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero 
me dirigir a alguns Suplentes de Vereador que, no seu 
legítimo e justo trabalho de pressão sobre nós – que-
remos que os camponeses, os operários, aqueles que 
precisam que seus direitos sejam respeitados o façam 
também com a mesma força e amplitude –, sabendo 
da minha posição, não ficaram fazendo ameaças, até 
porque isso é se desmerecer. Vereador ou Suplente 
de Vereador não é cabo eleitoral de ninguém, mas um 
cidadão que buscou, e obteve ou não, a representação 
dos seus munícipes. Há posição de adesão partidária, 
política, mas que não é usada por aquele que quer se 
reeleger ou buscar o mandato. Por isso, trata-se de 
uma atitude de respeito. 

Pediram a mim que, pelo menos, não atacasse 
os Vereadores. Pois eu estou aqui para defender os 
Vereadores e as Câmaras Municipais, os mais de 51 
mil Vereadores que dão a maior capilaridade democrá-
tica, do ponto de vista da democracia representativa, 
formal e, às vezes, banal que existe no mundo. Não há 
país com essa representatividade básica.

Nós estamos aqui discutindo um aspecto pontual, 
que, por ser pontual, perde muito da sua dimensão, 
deslocado de uma reforma política substantiva que 
não conseguimos fazer aqui desde 2003, pelo menos 
– reforma essa que garanta a redução do abuso do 
poder econômico, dos poderosos que elegem Verea-
dores, Deputados e Senadores, dos que manipulam 
os Vereadores e os Deputados como meros títeres do 
Executivo, seja no Município, seja no Estado, seja no 
plano federal.

Valorizar a representação é trabalhar por uma 
reforma política substantiva contra o abuso do poder 
econômico e dos poderes políticos e das máquinas 
nas eleições; é respeitar as Câmaras Municipais, ins-
tituições históricas mais antigas do País. Antigamente, 
eram as câmaras dos homens bons. Bom era homem 
branco, rico, católico, na época da Colônia e até do 
Império. Hoje, não. Vemos segmentos populares lá. 
Foi um duro avanço, uma dura conquista. 

Por isso o trabalho do Vereador tem que ser va-
lorizado, e por isso estamos aqui para dizer que ele 
depende de qualidade mais do que quantidade. Ele 
depende de uma redistribuição, sim – essa premissa 
é verdadeira –, mais equânime, com mais faixas para 
compor as Câmaras, mas não necessariamente crian-
do-se mais 7.300 vagas de Vereador. Por que não se 
faz a redistribuição dentro do quantitativo atual, que já 
é bastante significativo? 

Por fim, entendemos que mais democracia é 
Câmara atuante, é Vereador fiscalizando o Prefeito, 
é Vereador propondo políticas públicas, exatamente 
como nós aqui, e não sendo mera base de repetição 
ventríloqua do Executivo, do Poder que está ali na-
quele momento.

O papel fiscalizador é fundamental. E mais de-
mocracia é valorizar a organização da população, que 
vai além das Câmaras: as associações de bairro; os 
movimentos da cidadania, cada vez mais diversifica-
dos; as diferentes formas de expressão daquilo que 
chamo democracia de alta intensidade, democracia 
de participação ampliada, que não é só a parlamentar, 
não é só a legislativa. 

Portanto, se a Justiça errou ao decepar manda-
tos em 2004, nós fizemos até o nosso papel, indepen-
dentemente da posição. Um ano antes das eleições 
municipais passadas votamos aqui inclusive redução 
de gastos das Câmaras, o que é justo, como essa de 
agora, em média um ponto percentual. Entretanto, o 
Senado demorou para votar, adulterou a proposta, que 
volta agora inteiramente fora de prazo. Um dos proble-
mas centrais é exatamente nós desprezarmos a sobe-
rania popular, que, com todas as dificuldades de um 
processo eleitoral ainda muito viciado e manipulável, se 
manifestou em outubro do ano passado. Aí nós vamos 
ter de decidir que é preciso colocar nesta Legislatura 
mais Vereadores, alterar o quadro de composição das 
Câmaras? Isso não é correto. E aqui não é apenas o 
argumento do meu nobre colega Biscaia, do ponto de 
vista constitucional; é algo que diz respeito à própria 
população, que votou em outubro. 

Eu li a lista dos que são contra a PEC, e ela está 
com espaço vazio, sobrando. Mas isso indica que pro-
vavelmente ela alcançará o número regimental de 308 
votos a favor. Entretanto, o povo que votou em outu-
bro sabia quantos seriam, em cada município, e no 
largo total de 51.748 edis, que aqui se quer ampliar 
para 59.791.

Os senhores que têm a expectativa de serem 
Vereadores têm de aprender que o Parlamento é um 
lugar do debate, do dissenso e da contradição civiliza-
da. Não é de calar a boca de quem diverge.

Quero dizer que o povo que votou sabia da com-
posição da Câmara quando votou, que o povo que votou 
entendia esse processo estabelecido. Então, não ter-
mos a sensatez de pelo menos pensar essas medidas 
para a próxima Legislatura é também um desrespeito 
a essa população que, aliás, não está demandando 
com força, com expressão, mais vagas para Verea-
dor, para Deputado ou para Senador. Muitas vezes, 
ao contrário. Induzida por má informação, quer até a 
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extinção dos Parlamentos. Não há uma demanda real 
e popular nesse sentido. 

Vamos ao voto com franqueza. Vejam quem vai 
se ausentar, não contribuir para a aprovação e não ter 
coragem de dizer “sim” ou “não”.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos 
que assistem a esta sessão ou nela trabalham.

Nossa obrigação, como Parlamentares do Con-
gresso Nacional, é pensar grande, ter olhar estratégi-
co, ir fundo nas questões. Uma dessas, em pauta há 
quase uma década, é a Reforma Política. Ela, subs-
tantiva, reforçaria partidos com projetos e doutrina e 
combateria o continuado abuso do poder econômico 
nas eleições. Uma Reforma Política séria também res-
gataria o papel de fiscalização e proposição de políticas 
públicas dos Legislativos, hoje tão apequenados. Só 
com Reforma Política podemos enfrentar a grave crise 
da representação e estimular o controle social sobre 
os mandatos. Mas, mesmo vocacionados à grandeza, 
temos permanecido no miúdo, no varejo. 

É o caso da Emenda Constitucional para aumen-
tar o número de vereadores. Não discutimos a quali-
dade da representação, e sim sua quantidade, como 
se os atuais 51.748 edis de todo o Brasil não fossem 
suficientes. Não nos perguntamos se há uma deman-
da real dos munícipes, do povo de cada cidade deste 
País, por mais representantes parlamentares. Ficamos, 
isso sim, prisioneiros das pressões dos suplentes, essa 
nova “categoria social” mobilizada e reivindicante, além, 
da parte de alguns, ameaçadora: “cuidado: ao votar, 
lembre do ano que vem!”. É o cidadão, na expectati-
va de tornar-se “político”, já se colocando como “cabo 
eleitoral” para eleger A, B ou C e derrotar X, Y, Z, su-
postamente contrário aos seus interesses – que não 
são, necessariamente, o interesse público. 

Vereador é bem mais que isso! E precisa, por si-
nal, recuperar suas prerrogativas, para que não seja 
“despachante do prefeito”. E, para que não continuemos 
na “produtividade” nacional atual, que informa — pelos 
dados fidedignos da Transparência Brasil – que apenas 
7% das propostas aprovadas nas Câmaras Municipais, 
de 2005 ao ano passado, se tornaram leis com impacto 
na administração das cidades e na vida do povo. 

Alega-se que o limite percentual de gastos das 
Câmaras será reduzido. Em tese, sim. Na realidade, 
como algumas não gastam hoje o percentual permi-
tido, até devolvendo dinheiro ao Erário, face à sau-
dável cobrança popular, com mais 7.343 cadeiras as 
necessidades financeiras e materiais, por óbvio, serão 
maiores, e os novos limites serão todos alcançados. 

Portanto, não é impossível que o gasto real venha a 
ser equivalente ao atual, em valores totais. 

É preciso reconhecer que há duas premissas 
verdadeiras em todo esse debate: a composição de 
algumas Câmaras Municipais, nas atuais faixas, está 
desequilibrada, por diferente, aqui e ali, em municípios 
com população aproximada; há gastança irresponsá-
vel em várias Câmaras do País. Mas a correção des-
ses problemas – na perspectiva da transparência, da 
austeridade e do protagonismo popular – tem de ser 
feita com critérios claros, e valores comprováveis, no 
bojo de uma Reforma Política ampla. E jamais com 
efeito retroativo. 

Vale lembrar que o povo, quando foi às urnas 
no pleito municipal do ano passado, sabia exatamente 
quantos Vereadores estava elegendo. Dar posse agora 
a mais milhares de não-eleitos, na medida em que a 
PEC vai produzir efeitos para as eleições passadas, 
não parece ser justo com a cidadania nem respeitar 
a soberania popular. Mas mesmo argumentar, em es-
pírito de diálogo, que os novos quantitativos devem 
valer para a próxima legislatura municipal, a ser elei-
ta em 2012, tornou-se uma heresia. Para o “lobby” 
dos suplentes, tão poderoso aqui na Casa, soa como 
negar a tomada de posse em um “emprego público” 
líquido e certo... 

Para nós, “mais democracia” no Poder Local 
não vem de simplesmente colocar mais cadeiras nos 
Legislativos: o urgente é empoderar o povo que se or-
ganiza, nos bairros, nos sindicatos, nos movimentos 
pelos direitos cidadãos, e governar numa relação di-
reta com eles, em combinação com o imprescindível 
trabalho fiscalizador e propositivo das Câmaras Mu-
nicipais. A PEC não alcança, nem pretende alcançar, 
esse objetivo.

Agradeço a atenção. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

Líder, tem a palavra o Deputado Fernando Coruja, 
pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, estamos votando aqui uma pro-
posta de emenda constitucional que altera o art. 29 
da Constituição Federal. Essa alteração faz com que 
o art. 29 passe a ter um limite máximo para a compo-
sição do número de Vereadores na Câmara diferente 
daquela que está colocada hoje e diferente daquela 
interpretação que deu o TSE. Então, há uma amplia-
ção, ao ser aprovado isso, em muitas Câmaras de 
Vereadores no País.

Há uma preocupação na Casa – acho que o 
debate é legítimo —: caso aprovemos a matéria, au-
tomaticamente estaremos aumentando o número de 
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Vereadores do País? É preciso ver o que estamos vo-
tando aqui para compreender o que está sendo dito, 
se se altera esse número. 

O art. 3º da PEC dispõe que o disposto no art. 1º 
vale a partir do processo eleitoral de 2008. É preciso 
entender que isso não é automático. Não estamos au-
tomaticamente aumentando o número de Vereadores, 
por 2 motivos: primeiro, porque as Câmaras de Vere-
adores do País vão ter de voltar para alterar o núme-
ro de vagas; segundo, porque o art. 1º, que vai valer 
imediatamente se nós o aprovarmos, determina que 
o limite máximo será 9, 11, 13 ou 15. Então, não me 
parece correto o raciocínio que fazem os Deputados 
Antonio Carlos Biscaia e Chico Alencar de que estamos 
dando um efeito automaticamente retroativo.

Cada Câmara de Vereadores terá de tratar disso. 
Se as Câmaras de Vereadores mantiverem o número 
atual de Vereadores, estão apenas cumprindo a lei. 
É evidente que isso vai possivelmente chegar a uma 
discussão judicial.

Nós, do PPS, votaremos a favor da PEC, porque 
entendemos que modifica o número máximo de Vere-
adores. E estamos transferindo para as Câmaras de 
Vereadores do País, que vão alterar o número ou não 
para esta Legislatura, de acordo com as questões lo-
cais, e não estão obrigadas a fazer isso.

Então, os suplentes que estão aqui têm de enten-
der que isso não é automático. O texto não vai ser pro-
mulgado amanhã e vai acontecer. É provável, é possível 
inclusive – quero alertar os suplentes de Vereadores 
–, que a aprovação faça com que o TSE venha a de-
cidir que aquilo que foi feito na eleição está mantido, é 
aquele número de vagas e assim por diante. 

Nós, do PPS, estamos votando a favor da altera-
ção. Aliás, já votamos uma vez e vamos manter nossa 
postura votando a favor da matéria.

É preciso ter um raciocínio que não é só o racio-
cínio econômico ou de democracia. Aqui tudo é pelo 
econômico. É preciso ampliar a participação popular 
e tantos outros fatores.

Portanto, encaminhamos o voto “sim”, mas ad-
vertimos que isso não é automático, não vai acontecer 
com a promulgação; as Câmaras de Vereadores do 
País é que vão deliberar sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem 
exposto, Deputado Fernando Coruja. 

O SR. ABELARDO LUPION – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

essa é a última manifestação? Porque temos um re-
querimento de encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Falaram 
apenas 3 Deputados. Temos de ouvir mais 3. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Pompeo 
de Mattos, que falará a favor da matéria.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, nem pretendia me manifestar, mas ante 
os pronunciamentos dos colegas Deputados que me 
antecederam eu me senti no dever de falar desta tribu-
na, até porque esta proposta de emenda constitucional 
eu tive a honra de apresentar em novembro de 2004 
– e ela vem tramitando todo esse tempo.

Quando o Deputado Antonio Carlos Biscaia apon-
ta as dificuldades que antevê diante da perspectiva de 
os Vereadores assumirem, S.Exa. é sincero ao dizer 
que é contra a PEC. O nobre Deputado fez tudo o que 
pôde para não votar nunca a PEC. Se dependesse de 
S.Exa. essa matéria ficava aqui 1, 2, 5, 8, 10 anos, a 
vida inteira e nunca votaríamos.

Superado esse obstáculo, quero dizer ao Depu-
tado Chico Alencar, com todo o respeito, amizade e o 
carinho que tenho por S.Exa., que não é verdade que 
nós tenhamos votado a PEC um ano antes da eleição. 
Nós começamos a votar essa PEC em julho do ano 
passado, ou seja, 2, 3 meses antes da eleição. Eu 
quero refrescar a sua memória.

A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, en-
fim, o Congresso Nacional abdicou do poder que tinha 
de legislar sobre a questão dos Vereadores e deixou 
que o Supremo Tribunal Federal, a seu modo e do seu 
jeito, fizesse esse trabalho. E o fez de forma atabalho-
ada: desarrumou, desarranjou a representatividade.

O que estamos propondo com esta PEC é que 
as Câmaras de Vereadores tenham o número de re-
presentantes de acordo com a população. É como 
alguém que compra uma roupa de acordo com o ta-
manho daquele que vai usar. A Câmara deve ter o ta-
manho da população da cidade que vai representar, 
com proporcionalidade lógica e equilibrada. É isso que 
estamos propondo. 

Mais do que isso. Estamos fazendo o que o TSE 
e o Supremo não fizeram: corrigir o financeiro. Hoje, as 
Câmaras podem gastar entre 5% e 8% do orçamento 
do município. Estamos propondo algo entre 3,5% e 
7% – uma redução bem significativa e importante. E 
não é o TSE que vai dizer se pode ou não pode; ape-
nas o Supremo é que pode apreciar qualquer dúvida 
que possa haver sobre a PEC, porque aqui se trata de 
emenda constitucional. O TSE é uma instância do Po-
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der Judiciário. E o Poder, efetivamente, é o Supremo. 
Então, vamos colocar os pingos nos “ii”. 

Podem dizer: “Não queremos que os Vereadores 
assumam agora”.

Quando propus a PEC, Sr. Presidente, população 
brasileira que está nos assistindo, não a propus para 
que os Vereadores assumissem em 2009 ou 2010. Não. 
Eu propus uma PEC para a eleição de 2008. Mas a Câ-
mara não votou, o Senado não votou, e não fizemos o 
dever de casa. Novembro de 2004, 2005, 2006, 2007... 
Tivemos 4 anos para votar e não votamos. Chegamos 
a 2008 correndo atrás de tudo, e votamos atabalhoada-
mente em julho. Chegou dezembro, e o Senado votou 
pela metade. A matéria voltou para cá.

Enfim, nunca é tempo. Nunca é tempo, mas a 
gente dá tempo ao tempo para que com o tempo te-
nha-se tempo. Desde que não se perca tempo, chega 
o tempo no tempo certo. E o tempo é agora. O tempo 
é hoje. O momento é este. Nós, Deputados, temos 
de fazer a nossa parte. Não estou fazendo, não fiz e 
não propus PEC para Vereador. Propus um projeto de 
emenda constitucional para o meu País, para a de-
mocracia, para a representatividade, para constituir o 
Poder Legislativo de forma parcimoniosa, equilibrada, 
respeitável e razoável. 

Essa é a proposta, Sr. Presidente. 
Esta PEC tem pés, corpo, cabeça – começo, meio 

e fim, equilíbrio. E tenho certeza de que esta Casa está 
madura o suficiente para votar e aprovar a matéria. 

Se vão, repito, questionar no Supremo, isso é 
outra coisa. Isso nós vamos ver depois. Ninguém pode 
se preocupar com o que não sabe se vai acontecer. 
Vamos fazer a nossa parte. Uma coisa de cada vez. 
Hoje é dia de se votar a PEC. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-

lar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Silvio 
Costa.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero começar 
parabenizando-o porque V.Exa., como grande consti-
tucionalista do País, sabe que esta PEC não aguenta 
10 segundos no Poder Judiciário; entretanto, aten-
deu ao apelo da maioria dos Líderes. Quero, então, 
parabenizá-lo. 

Nesta Casa procurei, por exemplo, o Líder José 
Aníbal. Eu disse: “Zé, é verdade, sim, que o TSE nos 
atropelou em 2004”. É verdade, sim. Entretanto, o dis-
curso de que aprovar esta PEC hoje é resgatar a pre-
sença do Legislativo é um discurso ineficaz. Porque 
tudo – já que o competente Deputado pelo Rio Gran-
de do Sul, Pompeo de Mattos, falou em tempo – tem 
tempo, e o tempo não para. 

Nós perdemos o tempo da constitucionalidade. 
O tempo da constitucionalidade teria sido em 2004, 
quando o TSE, de forma esdrúxula, diminuiu o núme-
ro de Vereadores. Nós, de bate pronto, deveríamos ter 
aprovado aqui a PEC. 

Agora eu quero fazer uma pergunta aos senhores. 
Se houvesse alguma proposta aqui para aprovar para 
valer para 2012, seríamos vaiados. Eles não querem. 
Para 2012 eles não querem!

Segundo ponto – e aqui eu quero fazer uma 
pergunta. Um Vereador de Recife, Deputado Gabeira, 
acaba de ligar para mim, chorando, desesperado. Dis-
se que vai perder o mandato, Sr. Presidente. E sabem 
por quê? Porque, se esta Casa hoje aprovar esta PEC, 
prometendo aos Vereadores, aos suplentes, que eles 
vão assumir de imediato, esta Casa estará cometendo 
um grande equívoco. E qual é o equívoco? Um des-
respeito à alma humana!

Eu estou aqui defendendo os interesses dos su-
plentes. E por que os estou defendendo? Porque a ver-
dade sempre vence. Nós não temos o direito de dizer 
a esses homens e mulheres que vamos aprovar essa 
PEC e que ela valerá para a eleição passada. Isso não 
tem sustentação jurídica. Esta Casa sabe disso.

Esta Casa pode hoje estar fazendo com que es-
ses homens gastem mais dinheiro com estadia, gastem 
mais dinheiro com passagem, e saiam daqui iludidos. 
E, como eu disse no Pequeno Expediente, neste mo-
mento eles estão me odiando, mas daqui a 15 ou 30 
dias, quando o Poder Judiciário se posicionar, eles di-
rão: “Aquele Deputado realmente disse a verdade. Ele 
não alimentou uma ilusão nos nossos corações.”

Quero fazer um apelo, até em respeito aos su-
plentes: quando nós assumimos nosso mandato aqui, 
juramos pela Constituição da República; nós juramos! 
Decidimos respeitar a Constituição da República. Como 
é que poderemos aprovar essa PEC para que ela mude 
o resultado da eleição de 2008?

Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta. Essa 
PEC, Deputado Ciro Gomes, foi aprovada em 2004 – 
começou o bate-papo em 2004. De 2004 a 2008 houve 
um mandato... (Apupos nas galerias.)

Moral da história: se essa PEC tivesse sido apro-
vada lá em 2004, quem era suplente nesse ano também 
teria assumido. Se a aprovarmos hoje, e se esses Srs. 
Vereadores assumirem de imediato, estaremos sen-
do injustos com aqueles de 2004. Então, na verdade, 
quero fazer um apelo: vamos defender o Parlamento 
brasileiro, vamos dizer “sim” aos suplentes, votando 
“não” à PEC! (Apupos nas galerias.)

O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
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O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Conforme o art. 178, § 
2º, quero questionar se há algum requerimento solici-
tando o encerramento da discussão sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Existe um 
requerimento. Mas agora ouviremos o sexto orador. 
Subsequentemente, será submetido o requerimento 
à apreciação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, tem a palavra o Deputado Flávio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, este é um debate de alta relevância so-
bre um tema político e também um tema jurídico. Mas 
vamos distinguir as 2 questões. No tema político, dis-
tinguimos claramente 2 posições: assim como não 
existe hospital sem médico, escola sem professor, 
não existe democracia sem políticos. Esta é a questão 
ideológica aqui.

Nós defendemos a política ou não? Nós acredi-
tamos na política ou não? Nós, que acreditamos na 
política, e eu, que sou político por opção, como todos 
os que aqui estão, acreditamos que no Brasil, um país 
injusto, um país desigual, os agentes públicos e os po-
líticos são fundamentais.

É por isso que, ideologicamente, venho de peito 
aberto, olhando nos olhos da Nação brasileira, dos meus 
pares e do povo brasileiro, e digo que é acertado, sim, 
aumentar a representação das comunidades, aumentar 
a representação dos bairros, descentralizar a política, 
aproximar o Parlamento do povo. (Muito bem!) 

Nós precisamos revalorizar e relegitimar a polí-
tica. E é por isso que eu defendo a PEC. 

E juridicamente? Nós discutimos, durante anos, 
séculos, a distinção entre efeito retroativo e efeito ime-
diato. De fato, essa PEC não pode retroagir. É impossível 
retroagir. E seria inconstitucional se ela retroagisse. Mas 
há uma diferença entre efeito retroativo e efeito imediato. 
Efeito imediato significa efeito para o futuro, daqui para 
adiante, ainda que de fatos que tenham sido praticados 
no passado. Então, juridicamente, isso, sim, é possível. 

E finalizo: por que é possível? Porque aqui, nós, 
que estamos reunidos neste instante, que temos a honra 
única de representar o povo, estamos aqui acrescidos de 
uma honra adicional: somos, neste instante, Constituin-
tes. Estamos votando uma PEC, a deliberação máxima 
do Parlamento. Nós somos o Poder Constituinte! 

Pergunto com todo o respeito, acatamento e 
apreço que tenho ao Poder Judiciário do meu País: 
se o Poder Judiciário pode, o Poder Constituinte não 
pode?! O Poder Constituinte, que dispõe, que legitima 
todas as instituições do Estado?!

É por isso que, na condição de Constituinte neste mo-
mento, graças ao povo do Maranhão, tenho convicção de 
que, sim, podemos expressamente dar efeito imediato. 

Teremos o debate nos tribunais? Teremos. No 
TSE e no Supremo Tribunal Federal? Teremos. Mas 
vamos travar o bom combate, defendendo nossas con-
vicções, defendendo a dignidade do poder constituinte, 
que nós representamos. Vamos travar o bom combate 
com as nossas convicções, daqueles que acreditam 
na política, na democracia. 

Temos razões técnicas para sustentar nossas 
crenças inclusive nos tribunais, investidos da condição 
que somente nós temos: de mudar a Constituição, fixar 
os efeitos e discutir com os juízes do meu País quais 
efeitos serão fixados para o texto que, soberanamente, 
o Parlamento brasileiro, creio eu, haverá de aprovar. 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
O SR. ULDURICO PINTO – Pela ordem, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Vilson Covatti tem a palavra para falar a favor. É 
o último orador. (Pausa.)

O SR. ULDURICO PINTO – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela or-
dem... Quem é? 

O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É o PMN. O Deputa-
do Silvio Costa registrou o voto pessoal dele. O PMN 
decide votar a favor da PEC dos Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah, pois 
não. Está bem.

O SR. ULDURICO PINTO – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Vilson Covatti tem a palavra. É o último orador 
inscrito.

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, acho 
que convém tranquilizar o Vereador de Recife, que não 
precisa se preocupar, não precisa chorar, não. Ninguém 
está aqui tirando o mandato de ninguém. Nem se trata 
de questão de Vereador que já enfrentou o crime or-
ganizado e não tem medo de Vereador. 

Temos de enfrentar, Deputados, a nossa obri-
gação de legislar sobre o que temos obrigação de 
legislar.

Fui Deputado Estadual e Presidente da Assem-
bleia do meu Estado. Na ocasião, lá realizamos várias 
audiências públicas, inclusive com a presença de De-
putados Federais e Senadores. Desde aquela época, 
era claro que o Congresso – a Câmara e o Senado 
– tem de regulamentar essa questão. A nós compe-
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te a regulamentação. Então, mais do que nunca, Sr. 
Presidente, a Câmara está fazendo sua obrigação de 
legislar, de regular. 

Estamos aqui ampliando a democracia. Ora, é 
ditado milenar da democracia: quanto mais cabeças, 
melhor é a conclusão, melhor é a sentença. Mas é 
preciso deixar bem claro: estamos reduzindo o gas-
to público, o orçamento das Câmaras de Vereadores 
e aumentando a representação da sociedade, que é 
nossa obrigação regulamentar. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
aqui prestes a fazer o dever de anos, que esta Casa já 
deveria ter feito. (Manifestação das galerias.)

Vamos votar “sim”, pela PEC. Vamos votar “sim”, 
porque é nossa obrigação. E vamos ampliar a demo-
cracia deste País. 

Muito obrigado. (Palmas. Muito bem. Manifesta-
ção no plenário. Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de encerramento da discussão da 
PEC ora em discussão

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter-
mos do art. 117, inciso XI, combinado com o art. 178 
do Regimento Interno, o encerramento da discussão 
da PEC 336/2009.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – João 
Oliveira, Vice-Líder do DEM; Mendes Ribeiro Filho, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; Gladson 
Cameli, PP; Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB; Mau-
rício Rands, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Chiarelli, que falara contra a matéria.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-
dente, vamos votar logo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
cerrar a discussão, um e um. Um fala de cada lado.

O Deputado Fernando Chiarelli tem a palavra.
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, conforme o requerimento 
sobre a mesa, acredito que está na hora de votarmos logo, 
para acabarmos com o sofrimento de todos aqui. 

Apenas para constar, Sr. Presidente, já pedi à 
minha assessoria a movimentação e mecanismos 
especiais no sentido de sempre deixar as galerias, o 
povo se manifestar, pois regimento interno algum está 
acima do que garante a Constituição, ou seja, a mani-
festação de expressão. 

Escutei falarem que isso aqui é uma ilusão. Ora, 
ninguém mais do que eu vive de ilusão. Eu carregava 
sapatos nas costas em Ribeirão Preto, mas hoje sou 
Deputado Federal. 

Então, acho que esses senhores têm o direito de 
sonhar, sim. E que desta votação surjam novos Diogos 
Feijós, Jânios Quadros e Joões Goularts, dentre tantas 
outras lideranças deste País. 

Portanto, Sr. Presidente, vamos votar e acabar 
com o sofrimento de todo o mundo. (Palmas. Manifes-
tação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esclareço 
ao nobre Deputado Fernando Chiarelli que S.Exa. se 
inscreveu para falar contra. Aqui não é possível fazer 
esse tipo de...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Uma vez 
que S.Exa. falou a favor da matéria, vou dar a palavra 
ao Deputado Ivan Valente para falar contra. Vamos 
manter o equilíbrio aqui.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Houve um golpe de mão na inscrição, 
Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendo a ansiedade 
do Plenário e dos aspirantes a Vereadores aqui presen-
tes, mas registro que somos contra o encerramento da 
discussão neste momento pelo seguinte: ouvi todos os 
Deputados favoráveis e ouvi juristas aqui, mas não houve 
nenhum jurista – Deputado Flávio Dino e tantos outros 
– que me respondesse uma questão, pois nenhum dos 
Srs. Deputados podem responder. É a seguinte: estamos 
mudando uma regra no meio do jogo e isso está errado. 
Nós não fomos eleitos para isso. Está errado. 

Este Congresso já cometeu erros desse tipo, hou-
ve pessoas aqui que mudaram as regras no meio do 
jogo, inclusive para reeleição de Presidente da Repú-
blica. E eu votei contra por coerência. Não é porque o 
Tribunal errou lá atrás que o Congresso pode atropelar 
e errar aqui de novo. 

É correto discutir a representação. É correto distribuir 
várias faixas e aperfeiçoar a representatividade. É correto 
reduzir custos, porque isso a população quer. Mas não 
temos o direito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de dizer 
aos eleitores, que votaram na sua cidade sabendo que 
estavam elegendo 11, 15 ou 20 Vereadores, que agora 
são 17 ou 20 e tantos. Isso nós não podemos fazer.

A PEC pode ser votada, poderemos discutir isso, 
desde que seja para a próxima Legislatura.

Vejam essa questão que está no art. 3º: 

“Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data da sua promulgação, produzindo 
efeitos imediatos o disposto no art. 1º a partir 
do processo eleitoral de 2008.”

Eu quero entender o que falou ali o Deputado Fer-
nando Coruja: que cabe à Câmara Municipal resolver 
para quanto vai ser elevado o número. Estamos jogando 
para cada cidade um problema e uma confusão com as 
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sobras, com suplentes, com as coligações, mudando a 
regra no meio do jogo. Isso está errado, Sr. Presidente. 
A Câmara dos Deputados não pode fazer isso.

Em terceiro lugar, respeitamos a sociedade e 
aqueles que nos observam. Portanto, devemos levar 
em conta o que a sociedade está pensando. É preci-
so criar uma representação de qualidade e fazer por 
merecer, ou seja, garantir o respeito da sociedade ao 
exercício parlamentar da representatividade. 

Respeito todos os aspirantes a Vereador, que 
querem a votação dessa PEC hoje, mas quero que 
entendam que a posição do Partido Socialismo e Li-
berdade não é só de respeito à Constituição, porque 
certamente haverá contestações no TSE e no Supre-
mo Tribunal Federal, mas, sim, de respeito ao povo 
de cada cidade, que não foi consultado a respeito, o 
povo brasileiro.

Então, aprovaríamos, sim, processo como esse 
de representação, mas desde que a regra não fosse 
mudada no meio do jogo. Isso está incorreto, e não 
podemos aceitar ou corroborar isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado João 
Oliveira, que falará a favor da matéria.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entramos com este requerimento de encerramento da 
discussão apoiados pelos partidos fortes deste Con-
gresso Nacional, por ver o sofrimento desses suplentes, 
amigos nossos, companheiros do Brasil, políticos. 

Portanto, quero ser breve. Vamos votar! Vamos 
votar a PEC dos Vereadores!

Um abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passamos 

à orientação de bancada.
Como votam os Srs. Líderes?
PMDB? (Pausa.)
O SR. GERSON PERES – Rápido, rápido! Va-

mos votar!
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT enca-
minha “sim”, porque...

O SR. GERSON PERES – É “sim” ou “não”, é 
“sim” ou “não”! Já falaram muito.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, esta Casa hoje aqui apenas ratifica o que 
já votou no ano passado: a recomposição das Câma-
ras Municipais, matéria que foi alterada por decisão 
arbitrária, longe, portanto, do poder que deveria fazê-
lo, que seria esta Casa Legislativa.

Então, estamos ratificando o que fizemos. O Se-
nado melhorou, reduziu mais ainda as despesas das 
Câmaras Municipais e enviou a proposta para esta 
Casa. E V.Exa. criou uma Comissão Especial, seguin-
do todo o trâmite regimental. 

Portanto, estamos prontos para votar, respeitan-
do os Vereadores, seus direitos e as expectativas que 
possam ter. Vamos cumprir a nossa parte. 

O PMDB vota “sim”, a favor da PEC dos Srs. Ve-
readores. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB 
vota “sim”. 

O PT, Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei rápido. 
Em defesa da Câmara de Vereadores, da representação 
e da democracia, em defesa da política, não podemos 
ter medo de dizer que queremos mais política. Não po-
demos aceitar um argumento conservador que acha 
que, diminuindo vagas, como fez o Tribunal Superior 
Eleitoral, estaremos fazendo um grande benefício para 
a sociedade. Nós moralizamos ao reduzir os gastos e 
ao melhorar a representação. 

Por isso, o PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
PPS?
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
entende que falar contra os Vereadores vai agradar 
muito as grandes elites brasileiras, principalmente as 
elites intelectuais, que geralmente são contra os polí-
ticos, contra os Vereadores. 

Mas entendemos que essa medida é absolutamen-
te necessária. Por que, Sr. Presidente? Porque diminui 
despesa, é moralizadora, regulamenta e restabelece um 
direito tirado dos Vereadores nos anos anteriores.

Sr. Presidente, o PPS apoia os Vereadores, por-
que sabe da representação e da importância do au-
mento da capilaridade política nos municípios, princi-
palmente os do interior. Estarmos a favor da política 
e dos Vereadores. Esta PEC é moralizadora, porque 
diminui, estabelece e regulamenta quanto vai ganhar 
um Vereador, o que hoje está em aberto. Eles ganham 
o que querem no País. 

Por tudo isso, o PPS vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”. 
O PTB, como vota?
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB, em 
primeiro lugar, agradece ao nosso Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, do PTB de São Paulo, o relatório feito. 
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Porangatu, em Goiás, uma cidade com mais de 
50 mil habitantes, tem 9 Vereadores. Bonópolis, tam-
bém em Goiás, com 3 mil habitantes, também tem 9 
Vereadores. Esta PEC regulamenta, moraliza e dá às 
Câmaras Municipais a mesma proporção que existe 
nesta Casa. São Paulo tem 70 Deputados. O Estado do 
Tocantins, por exemplo, tem 8 ou 9 Deputados. Essa é 
a proporcionalidade dada pela Constituição brasileira, 
através do voto popular. 

Hoje estamos aqui resgatando um dever desta 
Casa, que é o de regulamentar essa situação que per-
dura há muitos anos.

O PTB, Sr. Presidente, conta com o relatório 
do Deputado Arnaldo Faria de Sá exatamente neste 
momento para regulamentar a situação de caos que 
enfrentam os Vereadores do Brasil. Votamos com os 
Vereadores e achamos que esta Casa tem que res-
gatar esse compromisso com a sociedade e com a 
democracia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”. 

E o Bloco? Tem a palavra o Deputado Ribamar 
Alves.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco entende que esta é a Casa que faz a Consti-
tuição, a Carta Magna do País. Uma vez mudada a 
Constituição, os tribunais têm que seguir a regra aqui 
estabelecida, assim como votamos o orçamento para 
que o Executivo possa executar.

Recebemos o apoio da União dos Vereadores 
do Brasil, que aqui veio pedir que fizéssemos a re-
composição numérica das Câmaras de Vereadores 
de todo o País.

Portanto, o Bloco vota “sim”, respeitando a opi-
nião contrária de alguns Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM-PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, muito se ouviu daquela tribuna. Tenho em mãos 
um parecer do Ministro José Augusto Delgado, que 
diz: os efeitos ora votados aqui atingirão, as regras 
alcançarão apenas atos futuros. Qual será o efeito da 
emenda constitucional que estamos votando? E ele 
diz ainda: está pacificado no âmbito da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal que as normas consti-
tucionais são dotadas de retroatividade mínima, isto 
é, alcançam, de imediato, os efeitos futuros de atos 
praticados no passado.

Automaticamente, Sr. Presidente, hoje ninguém 
está sendo leviano nesta Casa, ninguém está sendo 

irresponsável nesta Casa. Vereador não é problema, 
é solução. Democracia é ter o maior número possível 
de representantes que, lá no meu interior, são os anjos 
da guarda da população.

Então, eu acho que aqueles que têm medo de 
Vereador, aqueles que têm medo de se pronunciar 
como deveriam num momento solene como este de-
vem fazer uma reflexão.

O que nós estamos fazendo é o nosso papel. Es-
tamos regulamentando a Constituição, diminuindo des-
pesas e dando representatividade, em cada município 
brasileiro, àqueles que receberam voto, sim, mas que 
não alcançaram seus cargos por omissão nossa, por 
não termos votado esta PEC no momento certo.

Portanto, o Democratas, com muita honra, na sua 
unanimidade, vai votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PSDB, Deputado José Aníbal?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para o en-
cerramento, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para o 
encerramento, vota “sim”.

PP?
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Progressista entende que esta PEC representa o 
fortalecimento da democracia. Não existe democracia 
fortalecida sem partido político forte; só pode existir 
partido político forte com a sua base forte; e a base 
forte de qualquer partido é o Vereador.

O Vereador é o faz-tudo no município. É o enfer-
meiro, é o advogado, é o delegado. Leva o voto do Pre-
feito, do Deputado, do Governador, do Presidente da 
República. É um segmento importante da sociedade.

E nós estamos corrigindo uma injustiça, nós es-
tamos legislando. 

Dessa forma, votamos pelo encerramento da 
discussão para votar o mérito. 

O Partido Progressista encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim”.
Como vota o PR, Deputado Milton Monti?
O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Tribunal Eleito-
ral, quando tomou aquela decisão, digamos até que 
teve uma boa intenção, a de diminuir despesas nas 
Câmaras Municipais. No entanto, essa medida não 
foi eficaz, não houve diminuição de despesa. Ou seja, 
a diminuição ou o aumento no número de Vereadores 
não implica mudança de orçamento. A mudança do 
orçamento se dará agora, com a votação desta PEC, 
quando efetivamente vamos diminuir as despesas de 
todas as Câmaras Municipais.
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Também quero dizer, Sr. Presidente, que a dis-
cussão aqui, às vezes, nos faz imaginar que o suplente 
a tomar posse eventualmente é um biônico, que não 
foi eleito. Contudo, ele também recebeu votos e tem o 
direito de pleitear esse cargo.

Por isso, o PR – Partido da República vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 

ao encerramento.
Estamos votando o encerramento da discussão. De-

pois vou aproveitar todos os encaminhamentos que V.Exas. 
fizeram e, no mérito, cada um vota “sim” ou “não”.

Como vota o PDT?
O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT enten-
de que esta PEC estabelece os limites máximos e que 
a aplicação dependerá de uma decisão do Parlamento 
Municipal. A discussão de que isso trará muitos transtor-
nos poderá ser resolvida na própria Câmara Municipal. 
A PEC estabelece tão somente os limites máximos.

Também está prevista nesta PEC uma redução 
dos gastos.

Então, entendemos que isso está de acordo com a 
democracia, com a vontade popular e não há impedimento 
algum para se votar “sim”. Votamos “sim” para o requerimen-
to e, posteriormente, o faremos também, por intermédio do 
nosso Deputado, no encaminhamento do voto.

O voto do PDT é “sim”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PV?
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “sim”, 
ressalvando os Deputado Fernando Gabeira e mais um 
outro Deputado, que são contrários. Mas, na sua maioria, 
votamos “sim”, votamos a favor dos Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
ao encerramento.

Como vota o PSC?
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota 
“sim” pelo encerramento da discussão e “sim” também 
pela aprovação da PEC dos Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL entende que 
a defesa que vem sendo feita aqui no sentido de que vo-
tar a PEC significa mais democracia e mais política, é 
uma falsa tese. Este Parlamento precisa ter uma coisa 

chamada qualificação. Nós devemos ter um número pro-
porcional adequado para cada município – tudo bem que 
a PEC faça isso. Nós devemos reduzir custo para dar o 
bom exemplo, mas nós não podemos dar o mau exemplo 
mudando regra no meio do jogo, como está sendo feito 
aqui. Isso é menos democracia e menos política.

Por isso, o Partido Socialismo e Liberdade vem à tri-
buna e, mesmo com a pressão que está sendo feita pelos 
aspirantes a Vereadores, que dizer a eles, que são políti-
cos, que todos os partidos também são políticos, políticos 
partidários. Aqui não há ninguém que não seja partidário. 
Eles devem entender que esta é uma votação política. 

Assim, votamos contra o encerramento da discussão 
e vamos votar contra a PEC, pelo que ela tem de ilegal 
no sentido de atropelar no meio do caminho, ou seja, vo-
tar para a mesma Legislatura uma mudança que vai ser 
contestada pela sociedade, pela Justiça e talvez pelas 
próprias Câmaras Municipais. Se fosse para 2012, iríamos 
considerar essa hipótese e poderíamos ter outro voto. 

Mas, neste momento, o voto do PSOL é “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “não”.

O Governo, como vota?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quando o TSE aprovou a resolução reduzindo o número 
de Vereadores, todos nós desta Casa criticamos a intro-
missão do TSE nos assuntos legislativos. Hoje, mesmo 
não sendo matéria de Governo, o Governo encaminha 
o voto “sim”, por entender que a questão é justa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pelo encerramento da discussão 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO. 
ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação, em primeiro turno, o substitutivo adotado pela 
Comissão Especial.

Dê-se à PEC n.º 336, de 2009, a seguinte re-
dação:

“Altera a redação do inciso IV do caput 
do art. 29 e do artigo 29-A da Constituição 
Federal, tratando das disposições relativas à 
recomposição das Câmaras Municipais.”
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3.º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O inciso IV do caput do art. 29 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29  .................................................
 ..............................................................
IV – para a composição das Câmaras Mu-

nicipais, será observado o limite máximo de:
a) nove Vereadores, nos Municípios de 

até quinze mil habitantes;
b) onze Vereadores, nos Municípios de 

mais de quinze mil habitantes;
c) treze Vereadores, nos Municípios com 

mais de trinta mil habitantes e de até cinqüen-
ta mil habitantes;

d) quinze Vereadores, nos Municípios 
de mais de cinqüenta mil habitantes e de até 
oitenta mil habitantes;

e) dezessete Vereadores, nos Municípios 
de mais de oitenta mil habitantes e de até cen-
to e vinte mil habitantes;

f) dezenove Vereadores, nos Municípios 
de mais de cento e vinte mil habitantes e de 
até cento e sessenta mil habitantes;

g) vinte e um Vereadores, nos Municípios 
de mais de cento e sessenta mil habitantes e 
de até trezentos mil habitantes;

h) vinte e três Vereadores, nos Municípios 
de mais de trezentos mil habitantes e de até 
quatrocentos e cinqüenta mil habitantes;

i) vinte e cinco Vereadores, nos Municípios 
de mais de quatrocentos e cinqüenta mil habi-
tantes e de até seiscentos mil habitantes;

j) vinte e sete Vereadores, nos Municípios 
de mais de seiscentos mil habitantes e de até 
setecentos e cinqüenta mil habitantes;

k) vinte e nove Vereadores, nos Municí-
pios de mais de setecentos e cinqüenta mil ha-
bitantes e de até novecentos mil habitantes;

l) trinta e um Vereadores, nos Municípios 
de mais de novecentos mil habitantes e de até 
um milhão e cinqüenta mil habitantes;

m) trinta e três Vereadores, nos Municípios 
de mais de um milhão e cinqüenta mil habitantes 
e de até um milhão e duzentos mil habitantes;

n) trinta e cinco Vereadores, nos Muni-
cípios de mais de um milhão e duzentos mil 

habitantes e de até um milhão e trezentos e 
cinqüenta mil habitantes;

o) trinta e sete Vereadores, nos Municí-
pios de um milhão e trezentos e cinqüenta mil 
habitantes e de até um milhão e quinhentos 
mil habitantes;

p) trinta e nove Vereadores, nos Municí-
pios de mais de um milhão e quinhentos mil 
habitantes e de até um milhão e oitocentos 
mil habitantes;

q) quarenta e um Vereadores, nos Muni-
cípios de mais de um milhão e oitocentos mil 
habitantes e de até dois milhões e quatrocen-
tos mil habitantes;

r) quarenta e três Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de dois milhões e quatro-
centos mil habitantes e de até três milhões 
de habitantes;

s) quarenta e cinco Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de três milhões de habitantes 
e de até quatro milhões de habitantes;

t) quarenta e sete Vereadores, nos Muni-
cípios de mais de quatro milhões de habitantes 
e de até cinco milhões de habitantes;

u) quarenta e nove Vereadores, nos Muni-
cípios de mais de cinco milhões de habitantes 
e de até seis milhões de habitantes;

v) cinqüenta e um Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de seis milhões de habitantes 
e de até sete milhões de habitantes;

w) cinqüenta e três Vereadores, nos Mu-
nicípios de mais de sete milhões de habitantes 
e de até oito milhões de habitantes; e

x) cinqüenta e cinco Vereadores, nos Muni-
cípios de mais de oito milhões de habitantes.

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

Art. 2º O art. 29-A da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29-A  ..............................................
I – sete por cento para Municípios com 

população de até cem mil habitantes;
II – seis por cento para Municípios com 

população entre cem mil e trezentos mil ha-
bitantes;

III – cinco por cento para Municípios com 
população entre trezentos mil e um e quinhen-
tos mil habitantes;
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IV – quatro inteiros e cinco décimos por 
cento para Municípios com população entre 
quinhentos mil e um e três milhões de habi-
tantes;

V – quatro por cento para Municípios 
com população entre três milhões e um e oito 
milhões de habitantes;

VI – três inteiros e cinco décimos por 
cento para Municípios com população acima 
de oito milhões e um habitantes.

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

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua promulgação, produzindo efeitos:

I – o disposto no art. 1.º, a partir do pro-
cesso eleitoral de 2008; e

II – o disposto no art. 2.º, a partir de 1.º 
de janeiro do ano subseqüente ao da promul-
gação desta emenda.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Líderes vão encaminhar “sim” ou “não”.

O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Já encaminha-
ram, Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos en-
caminham “sim”, menos o PSOL, talvez.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL encaminha o 
voto “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL, 
“não”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mais al-
guém encaminha “não”?

Vamos registrar: PSOL, “não”. Todos votam sim?
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pelo 
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB o voto é “sim” 
à PEC dos Vereadores. Pelo Bloco e pelo meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de re-
gistrar que esta matéria é muito importante para aumentar 
a representatividade da população. O Vereador não é só o 
legislador, é também o fiscal. A determinação da atividade 
legislativa é fiscalizar o Executivo e também legislar.

Portanto, se temos a possibilidade de aumentar 
o número de Vereadores, de fiscais do Poder Executi-
vo, fiscais do povo e também de reduzir o repasse do 
Executivo para as Câmaras Municipais, permitindo a 
aplicação desses recursos em saúde e educação, é 
evidente que devemos votar esta matéria.

Portanto, deixo aqui minha opinião pessoal por não 
se tratar de matéria de Governo, mas, sim, de matéria de 
Estado; é o Estado brasileiro que está sendo definido. En-
caminho minha opinião favoravelmente a esta emenda e 
penso que os Srs. Líderes devem conversar até o segun-
do turno para avaliar o debate que foi feito neste plenário 
sobre a legitimidade da retroatividade desta matéria.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero renovar o compromisso da bancada 
e do PMDB com o voto “sim”. Faço um apelo, portanto, 
à bancada do PMDB pelo voto “sim”, a favor da PEC.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
para nossos Vereadores que a Paraíba também está 
aqui presente. Achamos e entendemos que o aumento 
no número dos Vereadores vai aumentar a represen-
tatividade. Os Vereadores representam e qualificam 
as Câmaras de Vereadores. Imaginem uma Câmara 
de Vereadores com menos Vereadores! É mais fácil, 
inclusive, até a própria discussão! 

Por isso, somos favoráveis.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Rodrigo Rollemberg, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, hoje esta Câmara dos De-
putados teve a oportunidade de votar aumento de sa-
lários para o Poder Judiciário e o Ministério Público. 

Quero lembrar a este Plenário que tramita nesta 
Casa o Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar 
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e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. É uma 
questão de justiça que este Plenário possa, nos pró-
ximos dias, aprovar essa matéria.

É importante ressaltar que o Governador do Dis-
trito Federal já esteve aqui com o Presidente Michel 
Temer, que cumpriu o compromisso assumido com a 
bancada do Distrito Federal de colocar o requerimento 
de urgência, de minha autoria, em pauta. Infelizmente, 
não conseguimos votar a matéria naquela noite, mas 
gostaríamos de fazer um apelo a todos os Líderes de 
bancada, já que a pauta foi desobstruída, no sentido de 
que possamos rapidamente colocar em votação para 
apreciação deste Plenário o requerimento de urgência 
e, em seguida, votarmos o mérito dessa matéria. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, des-
taco que os policiais militares e bombeiros do Distrito 
Federal não têm direito à gratificação por risco de vida. 
Isso é um absurdo! Esse plano prevê a instituição, ainda 
que gradual, desta gratificação por risco de vida. 

Ressalto ainda que, através desse Plano de Car-
gos e Salários, nós teremos a possibilidade de aumentar 
o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, efetivos esses que estão extremamente 
defasados em relação à necessidade da nossa Capital.

Além disso, esse plano cria todos os critérios de 
promoção nas duas corporações e, por meio de emen-
das de minha autoria, garante que o acesso a qualquer 
uma das duas corporações terá a obrigatoriedade do 
diploma de nível superior.

Sr. Presidente, faço um a apelo a V.Exa. e a to-
dos os Líderes partidários a fim de que amanhã pela 
manhã, por um acordo de Lideranças, votemos ape-
nas o requerimento de urgência e na semana que vem 
apreciemos o mérito da matéria.

A matéria não é importante apenas para a cor-
poração, mas para a sociedade brasileira e para as 
pessoas que visitam o Distrito Federal. É fundamen-
tal ressaltar que se trata de fazer justiça, já que hoje 
o Plenário garantiu o aumento do Poder Judiciário e 
do Ministério Público. Portanto, faz-se justiça garantir 
a aprovação do Plano de Cargos e Salários da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há mais 

200 Deputados ao lado do microfone. Por favor, falem 
um por vez.

Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 

muitos oradores falarem a respeito da consequência 
jurídica que poderá advir da votação de hoje. Na con-
dição de ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara da 
minha querida Dias D’Ávila, no Estado da Bahia, voto 
com convicção a favor, para aumentarmos o número 
de representantes nas Câmaras Municipais.

Quem votar a favor da matéria estará fortalecen-
do a democracia. A representatividade popular passa 
necessariamente pelas Câmaras Municipais. Se há – 
e acredito que vai haver, sim – repercussão jurídica, 
espero que o Poder Judiciário estabeleça a sua posi-
ção, como estamos estabelecendo a nossa. Estamos 
votando aqui o que achamos certo, que é fazer com 
que as Câmaras não tenham diminuído o número de 
Vereadores, mas, ao contrário, acrescido. E, ao fazê-lo, 
estaremos fortalecendo os distritos, povoados e sedes 
municipais e atendendo às suas reivindicações.

Voto também em homenagem ao meu cunhado, 
o Vereador Abel Xavier, do Município de Seabra, na 
Bahia, que está, como todos os suplentes presentes, 
com certeza, na fé de que vai assumir o mandato.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Wladimir Costa, por 1 minuto.
O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Michel Temer, a bancada do PMDB, a maior da 
Câmara dos Deputados, está coesa, unida. A bancada 
peemedebista do Pará, composta pelos Deputados 
Jader Barbalho, Elcione Barbalho, Asdrubal Bentes, 
Bel Mesquita e eu, está de mãos dadas para garantir 
o exercício da democracia e garantir assento aos Ve-
readores democraticamente eleitos pelos brasileiros.

O PMDB mantém seu apoio e disposição de co-
laborar para que seja resgatada essa garantia consti-
tucional que ampara os Vereadores do Brasil.

Viva o PMDB!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre 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, quero agradecer a quase a unani-
midade dos Líderes o apoio à aprovação do parecer 
que vai garantir a recomposição numérica das Câma-
ras Municipais, mostrando ao TSE que quem define 
essa questão é o Congresso Nacional por meio de 
emenda constitucional, e reduzindo sensivelmente o 
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repasse de recursos municipais para as Câmaras de 
Vereadores.

Tenho certeza de que a colaboração do Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB; do Deputado 
Cândido Vaccarezza, Líder do PT, num primeiro mo-
mento, e, agora, de todos os Líderes, com exceção do 
PSOL, mostra que efetivamente precisamos aumentar a 
representação municipal sem aumentar os gastos. Esse 
é o objetivo da proposta que, se aprovada em segun-
do turno na Câmara, não retornará ao Senado. Estará 
definida a possibilidade de os suplentes assumirem os 
mandatos e garantirem a representação na verdadeira 
escola da política, as Câmaras Municipais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado José Guimarães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero con-
vocar os Deputados e Deputadas do PT que ainda não 
votaram a virem ao plenário, pois precisamos de um 
quorum de 308 votos. Trata-se de proposta de emenda 
constitucional. Por favor, dirijam-se ao plenário. 

Em segundo lugar, comunico à Casa que, ama-
nhã, o Presidente da República visitará o Estado do 
Ceará. S.Exa. irá às cidades de Sobral e Fortaleza. 

Na Capital do Estado, inaugurará uma obra im-
portante: o Centro de Cultura e Arte, obra de iniciati-
va da Prefeita Municipal de Fortaleza, Luizianne Lins. 
Em Sobral, o Presidente visitará as obras de exten-
são do campus da Universidade Federal do Ceará e, 
juntamente com o Governador Cid Gomes, assinará 
a ordem de serviço para a construção de 20 escolas 
profissionalizantes no interior do Estado. É, portanto, 
uma visita decisiva e estratégica para o Ceará.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GERALDINHO (PSOL-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, informo que 
o meu voto é favorável e solicito seja registrada esta 
declaração de voto em ata. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Mário Heringer.

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
na esperança de que tenhamos os 308 votos neces-
sários para a aprovação da proposta, reconhecer o 
compromisso que V.Exa. assumiu conosco assim que 
iniciou o seu mandato. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente, V.Exa. encon-
trou o impasse da não promulgação dessa PEC e se 

comprometeu com todos nós que estamos nessa luta 
a dar a celeridade e a agilidade de que precisávamos 
no que diz respeito à solução do problema. Agradeço 
de coração a V.Exa. o fato de que hoje estejamos aqui 
desempenhando a nossa função democrática. 

E espero que, na próxima semana, com idêntica 
celeridade, a Casa vote em segundo turno a matéria e, 
finalmente, encerre de uma vez por todas essa omis-
são para com os Vereadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 

Gorete Pereira, tem V.Exa. a palavra. 
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, esta Casa 
está resgatando a justiça ao aumentar o número de 
Vereadores – e isso sem alterar as despesas munici-
pais básicas. 

Não estamos tirando nada de ninguém, de ou-
tros Vereadores. Apenas estamos fazendo justiça ao 
aumentar a representatividade numérica nas Câma-
ras Municipais.

Estão de parabéns todos os Deputados que es-
tiverem a favor da PEC dos Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. (Palmas.)

Votaram

SIM: 370 Srs. Parlamentares; 
NÃO: 32 Srs. Parlamentares; 
ABSTENÇÕES: 02 Srs. Parlamentares;
TOTAL: 404 votos. 

É APROVADO, EM 1º TURNO, O SUBSTITUTIVO 
DA COMISSÃO ESPECIAL À PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 336, DE 2009. 

EM CONSEQUÊNCIA, FICAM PREJUDICADAS 
A PROPOSTA INICIAL E A PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 379/09, APENSADA. 

A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL 
PARA ELABORAR A REDAÇÃO PARA O SEGUNDO 
TURNO. (PALMAS.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 336/2009 – SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO ESPECIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-9-2009 21:55
Encerramento da votação: 9-9-2009 22:07
Presidiram a Votação: Michel Temer 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa e vai à publicação a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaração de voto do Deputado Ge-
raldinho na votação da PEC nº 336, de 2009, 
apensada à PEC nº 379, de 2009.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 366, 
de 2009 tem como objeto a alteração da redação do 
inciso IV do artigo 29 e dos incisos do artigo 29-A da 
Constituição Federal, com vistas à recomposição das 
Câmaras de Vereadores.

Além de estipular 24 diferentes limites no número 
de vereadores, a Proposta diminui os limites percen-
tuais a serem gastos pelo Poder Legislativo Municipal. 
Dessa forma, pretende resolver a distorção gerada 
pela interpretação do Supremo Tribunal Federal que, 
ao julgar o Recurso Extraordinário nº 197917, estipu-
lou fórmula para a representação nos Municípios de 
um vereador para o conjunto de 47.619 habitantes. 
Posteriormente, com a edição da Resolução do TSE 
nº 21.702/2004, a fórmula passou a ser adotada para 
todas as Câmaras de Vereadores do país.

A aludida distorção se deu em vista da diminuição 
do número de vereadores em determinadas Câmaras, 
sem que houvesse diminuição do orçamento, causan-
do, em muitos casos, a indignação da população e o 
desgaste do Legislativo Municipal.

Na apreciação do conteúdo da PEC, a maioria 
da bancada do PSOL se posicionou contrária em vista 
da retroatividade dos seus efeitos às eleições de 2008, 
por alterar ilegitimamente o resultado do sufrágio, além 
de não estar inserida numa real reforma política, da 
qual o país necessita de forma premente.

Como parlamentar membro da Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emen-
da à Constituição 336-A, de 2009, votei favorável as 
alterações por entender necessária a recomposição da 
representatividade da comunidade, e que caso fosse 
suprimido o artigo da retroatividade dos efeitos da PEC, 
levaria novamente a discussão para o Senado Fede-
ral, o que poderia levarmos a perder os dois grandes 
benefícios que contem o texto desta PEC, que são a 
imediata redução do limite constitucional dos gastos 
dos legislativos municipais e a recomposição da repre-
sentação das comunidades nestes parlamentos.

Concordo com a posição dos outros membros da 
bancada, no que tange à necessidade de uma ampla 
e irrestrita reforma na política nacional.

Entretanto, não poderia deixar de votar favoravel-
mente à PEC, tendo em vista a sua inserção positiva na 
conjuntura das Câmaras de Vereadores em todo o Brasil, 
de acordo com os aspectos a seguir delineados:

Inicialmente, resolve a distorção gerada a partir da 
Resolução do TSE nº 21.702/2004, adequando o orça-
mento das Câmaras de Vereadores ao número efetivo de 
mandatários. O resultado prático dessa adequação será a 
destinação de mais recursos ao Poder Executivo Municipal, 
para que, esperamos, seja aplicado em políticas sociais.

De outro lado, o aumento na representatividade 
da sociedade é sempre benéfico. Ao abrir espaço para 
o exercício da cidadania pela sociedade como atores 
e não apenas espectadores se cria um sentimento de 
maior proximidade entre a população e os mandatá-
rios, ampliando o direito/dever de cidadania.

No momento em que o aumento da representativi-
dade se dá atrelado à diminuição do gasto da Câmara 
de Vereadores, com a finalidade de que mais recursos 
sejam aplicados em políticas sociais, a iniciativa se re-
veste dos princípios constitucionais da moralidade e 
eficiência, no mais legítimo interesse público.

Por certo, haverá distorções no que tange aos 
candidatos eleitos, uma vez que essa iniciativa não 
nasce no bojo de uma reforma política que garanta ou 
maximize a eleição de representantes do povo e não 
apenas dos detentores do capital.

Ressalto que na capital do RS, nossa querida Porto 
Alegre, com a aprovação desta PEC haverá economia de 
milhões, e na minha grandiosa Viamão, além da econo-
mia anual em torno de 500 mil reais, será acrescida de 
7 vereadores recompondo os 21 vereadores garantindo 
melhor representatividade da população viamonense.

Além destes motivos, cabe destacar que o meu 
posicionamento é exclusivamente ideológico, não ha-
vendo benefícios ao PSOL/RS, que não obterá acrés-
cimo de vereadores no Estado.

Mesmo considerando insuficientes as modifica-
ções propostas e tendo divergências e críticas ao texto 
apresentado, o que levou os demais membros da ban-
cada do PSOL a externar o voto contrário à Proposta, 
reitero o apoio à mesma em vista da melhoria, que 
embora tímida, gera benefícios ao Poder Legislativo 
Municipal e ao povo brasileiro.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Geraldinho, Deputado Federal, PSOL/RS.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB-
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para registrar que a aprovação não foi por maioria 
simples, mas uma vitória consagradora. Portanto, expressa 
a maciça vontade do Plenário desta Casa.

O SR. MANATO – Sr. Presidente, para declarar 
o voto.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Mauro Nazif e, em seguida, o De-
putado Manato, para declararem o voto. 

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabeni-
zá-lo pela cumprimento do compromisso assumido com 
os Vereadores ao trazer essa matéria à votação no dia de 
hoje e, ao mesmo tempo, deixar registrado o compromis-
so de inclusão da PEC da transposição dos servidores 
de Rondônia na pauta da sessão do dia 16. 

Parabéns a V.Exa. pela atitude e pelos compro-
missos honrados!

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTC agradece a V.Exa. a gentileza que sempre nos 
dispensa. Agora, é a retribuição. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu fiz vá-

rias declarações em relação a PEC dos Vereadores, 
comprometi-me a trazê-la para o Plenário e o fiz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Manato, para declarar o voto.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de agradecer 
a V.Exa., que, mais uma vez, mostrou grande espírito 
público ao colocar essa matéria em votação.

Também não poderia deixar de agradecer aos 
156 eleitores de Vista da Serra, Espírito Santo, que 
votaram no meu amigo e meu irmão Salvador, que vai 
tomar posse como Vereador. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar o meu voto favorável à PEC dos Vereadores, 
que vai trazer equilíbrio entre os Poderes. Todos sabem 
que o Parlamento brasileiro enfrenta desequilíbrio em 
relação ao Executivo em todas as esferas – federal, 
estadual e também municipal.

Assim, com a reconstituição numérica das Câmaras 
de Vereadores, promoveremos o equilíbrio democrático 
dos Poderes nas cidades brasileiras, uma vez que os Ve-
readores são legítimos representantes da população. 

Nós, que brigamos pela recomposição de um 
pacto federativo que privilegie os municípios brasi-
leiros, com essa decisão, estaremos resgatando a 
democracia e o equilíbrio dos Poderes Executivo e 
Legislativo municipais. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento, por gentileza.

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

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considerando 
a relevância da matéria, quero aproveitar para parabeni-
zar todos os Parlamentares que votaram a favor dessa 
PEC e pedir a V.Exa. um esclarecimento acerca da data 
em que acontecerá o segundo turno de votação. 

É o pedido que faço, em razão da importância da 
matéria e da expectativa que está sendo criada entre 
os suplentes de Vereadores e as Câmaras Municipais 
de todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Temos 
de aguardar o transcurso de 5 sessões ordinárias; 
depois, estaremos habilitados a votar a proposta em 
segundo turno.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa, 
no exercício do poder constituinte derivado de que 
está investida, tomou uma decisão correta – e o fez 
por folgada maioria. Foram 62 votos a mais do que os 
308 necessários. 

É uma manifestação inequívoca de que o Poder 
Legislativo brasileiro está resgatando sua competência 
constitucional de estabelecer as faixas de representa-
ção nas Câmaras Municipais.

Ganhou a democracia brasileira – e ganhou por duas 
razões. Em primeiro lugar, porque resgatou a regra da Cons-
tituição que atribui ao Congresso Nacional a competência 
de estabelecer o tamanho das Câmaras de Vereadores, e 
ganhou a democracia brasileira, em segundo lugar, porque 
a democracia começa no município, começa na base, e 
é fundamental que todos os segmentos de uma cidade 
possam ter representação nas Câmaras Municipais.

Portanto, Sr. Presidente, a bancada do Partido 
dos Trabalhadores e a grande maioria deste Plenário 
fortaleceram a democracia com essa decisão, que res-
gata a competência do Poder Legislativo e fortalece a 
representatividade das Câmaras de Vereadores.

O Brasil está de parabéns!
O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Michel Temer, quero apenas agradecer a V.Exa. e 
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parabenizá-lo porque, como sempre – e não poderia ser 
diferente – cumpriu rigorosamente aquilo que assumiu 
com os seus companheiros e com a Nação.

Quero também mandar um abraço a todos os 
suplentes de Vereadores que se mobilizaram em torno 
dessa proposta e lhes dizer que, decorrido o interstício 
de 5 sessões, não deixem de acompanhar os traba-
lhos da Casa, para que possamos votar o mais rápi-
do possível a proposta em segundo turno e encerrar 
definitivamente o assunto.

Aproveito ainda esta oportunidade, Sr. Presiden-
te, para, também em nome dos Vereadores que nos 
estão acompanhando à distância e que não puderam 
vir até aqui – o Juca, de Osvaldo Cruz; o Evinton, de 
Mirandópolis; e o Paquinha, de Birigui – deixar um 
grande abraço para V.Exa. Esses 3 companheiros que 
disputaram a eleição foram às ruas, foram de casa em 
casa, subiram em palanques, deram a cara a tapa, 
obtiveram certidões negativas criminais e eleitorais e 
foram à luta em busca de voto.

Só quem disputa pleito sabe o quanto é difícil uma 
eleição. E a de Vereador, já disse e repito, é uma das 
mais difíceis, especialmente nas cidades pequenas, 
porque há sempre um parente que é candidato, há o 
amigo do amigo, a comadre, o compadre. Portanto, 
quem se elege merece respeito.

Está na hora, por exemplo – e o digo especial-
mente para os que foram contra esse PEC – , de le-
vantarmos também a questão da suplência do Senado 
Federal. Afinal, hoje, um terço dos Senadores não teve 
sequer um voto, assumiu na vacância do cargo do ti-
tular e hoje exerce o mandato. Esses companheiros 
Vereadores, porém, disputaram a eleição. 

Por tudo isso, foi muito justa essa votação de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Michel Temer, quero parabenizar V.Exa. por ter incluído 
essa PEC na pauta da sessão de hoje e pedir a aten-
ção dos membros desta Casa para o fato de que não 
podem se esquecer da PEC que equipara os delegados 
de polícia aos promotores e procuradores da República, 
inclusive no que diz respeito a vencimentos.

A propósito, hoje foi votado o aumento do salário 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, queremos que se faça justiça a todos, 
colocando-se em votação nesta Casa também a PEC 
dos Delegados de Polícia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ULDURICO PINTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para-
benizo V.Exa. pela competência, pela sensibilidade, pela 
seriedade e pelo cumprimento de sua palavra ao permitir 
essa votação, que já faz parte da história do País. 

Fui membro da Assembleia Nacional Constituinte 
e estou me sentindo muito honrado em fazer justiça 
aos Vereadores e Vereadoras deste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e parabéns a 
V.Exa.

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, mais uma vez, 
está provado que a mobilização popular tem grande 
peso neste País – tivemos a presença de mais de 3 
mil suplentes de Vereador hoje nesta Casa. 

Quero, então, parabenizar a todos pela mobiliza-
ção e pelo trabalho realizado. 

Muitos viajaram mais de 3 mil quilômetros para 
estar neste plenário hoje – e é com alegria que estou 
vendo companheiros que vieram de locais tão distan-
tes para participar dessa batalha. 

Na verdade, a Câmara dos Deputados deveria ter 
votado a proposta anteriormente. Com certeza, a aprova-
ção da matéria valerá para que tenhamos mais Vereado-
res e Vereadoras nas Câmaras Municipais por esse Brasil 
afora, nas quais se realiza o exaustivo debate político que 
também fazemos aqui – e queremos que esse debate se 
repita nos mais de 5 mil municípios brasileiros. 

Parabéns a V.Exa. por ter colocado essa PEC em 
votação. Parabéns a este Poder por ter acabado com 
a indefinição que havia em torno do assunto.

Muito obrigado, Sr. Presidente
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar todos os suplentes de Vereador 
deste País pela persistência, pela mobilização e, so-
bretudo, pela habilidade que tiveram ao conversar com 
os Líderes sobre a PEC que acabamos de votar – e eu 
tinha certeza de que V.Exa., com o apoio dos demais 
membros da Mesa Diretora desta Casa, faria com que 
essa votação acontecesse. 
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Peço, então, que, após esse acontecimento – e 
também contando com a sua habilidade –, sejam tra-
zidos para cá outros projetos, como a Emenda nº 29, 
da saúde, e aqueles que representam o resgate da 
dignidade dos aposentados e pensionistas. 

Tenho certeza de que depois do resgate da re-
presentação numérica dos municípios, com os suplen-
tes assumindo o mandato e fazendo a equiparação, 
também os aposentados e pensionistas terão o seu 
dia de glória proporcionado por esta Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
antes de abordar o assunto que me traz à tribuna – o 
transcurso do Dia do Administrador –, lembro aos po-
liciais e bombeiros militares que a próxima reunião da 
Comissão Especial da PEC nº 300, que trata do piso 
salarial nacional dos policiais e bombeiros militares, 
será na quarta-feira.

Sras. e Srs. Deputados, comemora-se hoje, 9 
de setembro, o Dia do Administrador. Regulamenta-
da por meio da Lei nº 4.769, de 1965, a profissão de 
administrador vem ganhando enorme destaque nas 
instituições, e os administradores podem comemorar 
os 44 anos de êxito da profissão. 

Desde a revolução industrial, surgiram novas si-
tuações em que se necessitava de soluções específi-
cas e precisas para problemas que antes não existiam. 
A iminente necessidade de solucionar determinados 
problemas deu início às primeiras noções da ciência 
da Administração.

O administrador profissional é aquele capaz de de-
senvolver atividades de organização e de planejamento; 
assume riscos, faz relatórios e projetos, arbitragens e 
laudos em que se exija a aplicação de conhecimentos 
inerentes às técnicas de administração; encaminha 
diferentes aspectos de uma questão com vistas a um 
objetivo comum; vence desafios, conquista resultados 
positivos com a sua competência profissional. Enfim, o 
administrador trilha o melhor caminho a ser seguido, sem 
conflitos e ocorrência de situações inesperadas.

Ele é preparado para reconhecer suas limitações com 
humildade, junto com seus companheiros de trabalho, e 
buscar o consenso, a fim de alcançar a solução necessária, 
tornando o trabalho mais produtivo e menos penoso.

Esses profissionais possuem grande importância 
na sociedade. Sem os administradores, não teríamos 
o desenvolvimento pleno das organizações e plane-

jamentos necessários e eficientes nas instituições. Se 
não contássemos com o trabalho desempenhado por 
eles, seria instalado na sociedade um verdadeiro caos 
social. Afinal, sem uma administração eficiente, não é 
possível se chegar a lugar algum. 

Por isso, parabenizo todos os administradores 
deste País pelo transcurso de seu dia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MAJOR FÁBIO – Peço a palavra pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo todos os 
suplentes de Vereador, que, numa demonstração de mui-
ta perseverança, conseguiram ter esse dia de glória em 
que houve a aprovação, nesta Casa, da PEC que visa à 
recomposição numérica das Câmaras de Vereadores. 

Aproveito para dizer aos policiais e bombeiros 
militares de todo o Brasil que em breve estaremos 
aqui, também numa grande mobilização, para aprovar 
a PEC nº 300. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. VALDIR COLATTO – Peço a palavra pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar V.Exa. pela vontade, pela coragem e pela 
maneira como conduz esta Casa, trazendo as grandes dis-
cussões para este plenário e as colocando em votação, até 
porque a função desta Casa é votar, é tomar decisões. 

A aprovação da PEC dos Vereadores foi sábia; e 
nós apoiamos. O PMDB votou unanimemente. É muito 
importante para o Brasil que os Vereadores, com jus-
tiça, possam assumir as suas funções – e isso já lhes 
havia sido consentido pelo voto que receberam das 
urnas no ano passado. 

Quero também agradecer a V.Exa. a criação da 
Comissão Especial destinada a tratar do Código Am-
biental Brasileiro. Esse será um dos assuntos mais 
importantes que o Brasil vai discutir. Esta Casa tem a 
obrigação de fazer uma legislação ambiental para o 
País – uma legislação descentralizada, ou seja, per-
mitindo que cada Estado faça a sua.

Obrigado por essa decisão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Eliene Lima.
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Sala da Mulher da Assembleia Le-
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gislativa de Mato Grosso e o Ministério Público Esta-
dual – MPE lançam no próximo dia 16 de setembro a 
Campanha de Combate à Pedofilia e ao Abuso Sexu-
al Infanto-Juvenil, às 19h, no auditório da Associação 
Mato-Grossense dos Municípios – AMM. 

Por meio de um Termo de Compromisso firmado 
com o Centro Universitário UNIRONDON e a Faculdade 
Instituto Cuiabano de Educação – ICE, universitários 
dessas instituições serão capacitados para atuarem 
como multiplicadores. 

Num primeiro momento, os estudantes partici-
parão de palestras ministradas por membros do MPE, 
para depois assumirem o papel de palestrantes, disse-
minando a informação ao público infanto-juvenil. 

Na oportunidade, também será feito o lançamento 
oficial da cartilha que alerta a população para o combate 
ao abuso sexual da criança e do adolescente. O material 
traz orientações e informações para professores, pais e a 
sociedade como um todo, sobre como evitar o crime. 

A coordenadora da Sala da Mulher, Janete Riva, 
afirma que os índices de casos registrados em Mato 
Grosso são alarmantes: há aproximadamente 5 casos 
diários de abusos no Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso pela iniciativa oportuna em 
prol do bem-estar de nossas crianças, atacando esse 
tão nefasto perigo chamado pedofilia que se espalha 
por nossa sociedade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, compareço a esta tribuna 
para lembrar que o 9 de setembro é consagrado a 2 
importantes comemorações: o Dia do Médico Veteri-
nário e o Dia do Administrador. 

Ambas as profissões têm suas raízes fincadas 
na Antiguidade, mas uma visão correta acerca des-
ses profissionais depende, ainda hoje, de uma maior 
conscientização de todos nós. 

Quase sempre, o veterinário ainda é visto como 
mero cuidador de animais, e o administrador como um 
burocrata, simplesmente. A data que se avizinha é a opor-
tunidade para ampliarmos essa visão, Sr. Presidente.

Grosso modo, podemos dizer que o veterinário é o 
grande responsável pela saúde não só dos animais, mas 
também das pessoas, e que do administrador depende 
o desenvolvimento da Nação e, por conseguinte, o em-
prego, a renda, a qualidade de vida das pessoas.

No Brasil, as primeiras escolas de veterinária sur-
giram no início do século XX, mas só em 9 de setembro 
de 1933 foram instituídas as normas para a atuação do 

médico veterinário e para o ensino da profissão. Essa 
data passou a valer como o Dia do Veterinário. 

Há de se ter em conta que ao médico veterinário 
cabe não apenas zelar pela saúde de animais domésti-
cos e silvestres ou de rebanhos, mas também: trabalhar 
nas indústrias de produtos para animais; acompanhar 
a produção de alimentos, rações, vitaminas, vacinas e 
medicamentos; trabalhar em manejo e conservação de 
espécies; observar os animais silvestres em cativeiro 
para estudar a sua reprodução e conservação; implantar 
projetos em reservas naturais; fazer controle de saúde 
de rebanhos em propriedades rurais; fiscalizar os esta-
belecimentos que vendem ou reproduzem animais; usar 
tecnologia, para melhorar a qualidade dos rebanhos. 

Como se vê, o médico veterinário tem importância 
extrema no contexto social, nobres colegas. Ao realizar 
suas atribuições, esse profissional contribui de modo 
significativo para o bem-estar de todos nós, que con-
vivemos com os animais, que consumimos produtos 
de origem animal. Ademais, a importância do papel do 
médico veterinário para a preservação da fauna, para 
o equilíbrio ecológico, é inquestionável. 

Faço questão de lembrar isso como forma de 
homenagear esses profissionais tão indispensáveis a 
uma sociedade que precisa melhorar, de modo inadi-
ável, sua alimentação, sua saúde e suas relações com 
o meio ambiente.

De outra parte, Sr. Presidente, quero igualmente 
homenagear os administradores de empresas.

Embora a profissão de administrador remonte tam-
bém à Antiguidade, seu reconhecimento e valorização no 
Brasil datam de tempos mais recentes, especialmente 
a partir de 9 de setembro de 1965, quando foi instituído 
o Dia do Administrador, forma inequívoca de chamar a 
atenção para a importância desse profissional.

No âmbito mundial, apontam-se várias raízes his-
tóricas para a profissão de administrador de empresas, 
mas certamente o fenômeno que provocou o apare-
cimento da empresa e da moderna administração foi 
a chamada Revolução Industrial, que ocorreu no final 
do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, 
chegando ao limiar do século XX. 

Findo esse período, o mundo já não era mais o 
mesmo. Necessário se fazia pensar formas novas de 
administrar, de gerenciar, sem improviso ou empiris-
mo, o crescimento acelerado e desorganizado das em-
presas. Era imprescindível garantir maior eficiência e 
produtividade, para fazer face à intensa concorrência 
e competição no mercado.

Em face dessas urgências, surgiram os princípios 
da administração científica e o estudo da administra-
ção como ciência. 
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Ao longo do século XX, a administração viu-se 
obrigada a mudar o foco em várias oportunidades, em 
face das novas demandas. Paradigmas surgiram, su-
cessos e fracassos foram experimentados.

Hoje, especialmente depois da crise financeira 
que abala o planeta, numa evidência de que esses pa-
radigmas se esgotaram, o administrador vê-se diante 
de novos desafios, da urgência de buscar soluções 
que nenhuma das teorias proclamadas anteriormente 
parece dar conta.

Mais que nunca, relações humanas, condições 
de trabalho, produtividade, preservação ambiental 
precisam ser equacionadas, como forma de garantir a 
robustez das empresas. Não basta produzir somente. 
E dar conta dessa equação é tarefa do administrador, 
profissional imprescindível no cenário deste século 
XXI, nobres colegas.

No Brasil, depois destas mais de 4 décadas de 
regulamentação da profissão, é inegável que cada 
vez mais as organizações privadas e o Poder Público 
reconhecem a necessidade da presença de adminis-
tradores à frente de suas atividades, para alcançar 
melhores resultados e melhor servir à sociedade. A 
data que se aproxima é oportuna para reavivarmos 
essa consciência, Sr. Presidente. 

Não podemos prescindir da ciência de que, para 
o Brasil se fazer a grande potência com que sonhamos, 
os administradores são figuras imprescindíveis.

Parabéns, portanto, aos administradores e aos 
médicos veterinários brasileiros pelo transcurso do dia 
que lhes é consagrado.

Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 1

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 2

SÃO PAULO

Cândido Vaccarezza PT 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 2

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eugênio Rabelo PP 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Total de Piauí: 3

PERNAMBUCO

Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 1
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ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 1

BAHIA

José Rocha PR 
Marcos Medrado PDT 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Edmar Moreira PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Miguel Martini PHS 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de ESPÍRITO SANTO: 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Beto Mansur PP 
Dr. Nechar PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Marco Maia PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, 
dia 10 de setembro, às 9h, sessão extraordinária, e, 
às 14h, sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.941-A, DE 2005  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Coope-
ração em Matéria de Comunicação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
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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 2.218-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.218-A, de 
2006, que aprova o texto do Instrumento 
de Emenda à Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho; tendo pareceres 
das Comissões: de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, pela aprovação, com 
emenda (Relator: Dep. Marco Maia); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Luiz Couto).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 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 Téc-
nica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Zim-
bábue, assinado no Rio de Janeiro, em 10 de 
setembro de 2006; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Colbert Martins).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 358-A, de 2007, que 
aprova o texto do Convênio entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-

no da República da Bolívia para o estabe-
lecimento de um Depósito Franco no Porto 
de Paranaguá, celebrado em Brasília, em 
15 de agosto de 1990; tendo pareceres das 
Comissões: de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni); de 
Finanças e Tributação, pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária (Re-
lator: Dep. Alfredo Kaefer); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 372-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 372-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo, por Troca de No-
tas, para o Estabelecimento de Um Depósito 
Franco no Porto de Rio Grande para Cargas 
Transportadas por Rodovia, celebrado em 
Brasília, em 11 de setembro de 2006, que 
complementa o “Convênio entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Para-
guai para o Estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Rio Grande”, celebrado 
em Brasília, no dia 21 julho de 1987; tendo 
pareceres: da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação (Relator: Dep. Camilo 
Cola); da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Pedro 
Novais); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa (Re-
lator: Dep. Leonardo Picciani). 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 569-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 569-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo Quadro sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
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sil e o Governo da República do Paraguai, 
assinado em Assunção, em 21 de maio de 
2007; tendo pareceres das Comissões: de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, pela aprovação (Relator: Dep. Manoel 
Junior); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Geraldo Pudim). 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 571-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 571-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Mútua entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para Combater o 
Tráfego de Aeronaves Envolvidas com Ativi-
dades Ilícitas Transnacionais, celebrado em 
Caracas, em 30 de dezembro de 2005; tendo 
pareceres: da Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação (Relatora: Dep. Perpétua Almei-
da); da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 795-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 795-A, de 2008, 
que aprova, com ressalvas, os textos da 
Convenção nº 151 e da Recomendação nº 
159, da Organização Internacional do Traba-
lho, ambas de 1978, sobre as Relações de 
Trabalho na Administração Pública; tendo 
parecer das Comissões: de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (Relator: Dep. Daniel Almeida); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno). 

9 
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).

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.478-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.478-A, 
de 2009, que submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Co-
lômbia sobre Cooperação em Matéria de 
Defesa, celebrado em Bogotá, em 19 de 
julho de 2008; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. Lucia-
no Pizzatto).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.669-A, de 2009, 
que aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul-americanas, cele-
brado em Brasília, em 23 de maio de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Dr. Rosinha).
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.619-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.619-A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre Cooperação Financeira 
2003/2005/2006, celebrado em Brasília, em 
14 de maio de 2008; tendo pareceres das 
Comissões: de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
ção (Relator: Dep. Vicentinho Alves); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Chico Lopes). 

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).

PROJETOS DE LEI

Nº 2502/2007 (Eduardo Valverde) – 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.
Tendo apensados os PLs: 4290/2008, 4565/2008 
(5621/2009), 5333/2009, 5334/2009, 5430/2009 e 
5938/2009, ao qual foi atribuído urgência consti-
tucional.
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 17-10-2009 
(46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-2009

Nº 5417/2009 (Pedro Eugênio) – Cria o Fundo Sobe-
rano Social do Brasil – FSSB e dispõe sobre sua estru-
tura, fontes de recursos e dá outras providências.

Tendo apensado o PL 5940/2009, ao qual foi atribu-
ído urgência constitucional.
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 17-10-2009 
(46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-2009

Nº 5939/2009 (Poder Executivo) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa pública denominada Em-
presa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Na-
tural S.A. – PETRO-SAL, e dá outras providências.
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 17-10-2009 
(46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-2009

Nº 5941/2009 (Poder Executivo) – Autoriza a União 
a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – PE-
TROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e 
lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da 
Constituição, e dá outras providências.
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 17-10-2009 
(46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-2009

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 921/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial 
Sãomateuense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Mateus do Maranhão, 
Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.404/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Beneficente Nossa 
Senhora da Conceição a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Itacajá, Estado 
do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009
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Nº 1.425/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Divino Pai Eterno a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Taipas do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.458/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária dos Moradores do Centro de 
Montezuma a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Montezuma, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.482/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à AUTO CAP – COMUNICAÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERI-
VADOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Alto 
Alegre, Estado de Roraima.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.583/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Três Climas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Chorozinho, Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.584/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores da Região do Além 
Rio a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.706/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão Folião João de 
Lázaro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Santa Rosa do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.712/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Rádio Clube de Na-

tércia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Natércia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.714/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Comunitária Planalto 
de Itapiúna a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Itapiúna, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.723/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Apicultores de Ponte Alta do 
Tocantins a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Ponte Alta do Tocantins, 
Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.724/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão de Esperan-
tina – TO a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Esperantina, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.729/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Central de Organizações Populares de Contenda 
– PR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Contenda, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.733/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Integrada de Radiodi-
fusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Matupá, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

Nº 1.734/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultura para São Fé-
lix a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Félix do Coribe, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

PROJETO DE LEI

Nº 2.665/2000 (Senado Federal – Luzia Toledo) – 
Denomina “Senador João Calmon” a Escola Técnica 
Federal do Espírito Santo – Uned, de Colatina.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.718/2000 (Dr. Rosinha) – Dispõe sobre a venda 
de espaços para publicidade nos sistemas de transporte 
rodoviário, ferroviário e metroviário de passageiros.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.876/2000 (Senado Federal – Romero Jucá) – 
Denomina Rodovia Governador Hélio Campos o tre-
cho da BR-174.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 3.271/2000 (Senado Federal – Maria do Carmo 
Alves) – Institui o Dia Nacional do Inventor e dá ou-
tras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 3.530/2000 (Senado Federal – Romero Juca) – 
Denomina Ponte José Vieira de Sales Guerra a ponte 
sobre o rio Branco, na BR-174, no Município de Cara-
caraí, no Estado de Roraima.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 3.531/2000 (Senado Federal – Mozarildo Caval-
canti) – Denomina Sebastião Diniz a ponte sobre o 
rio Uraricoera, na rodovia BR-174, no Estado de Ro-
raima.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 4.220/2001 (Senado Federal – Agnelo Alves) – 
Denomina “Viaduto Trampolim da Vitória” o viaduto 
localizado no entroncamento das rodovias BR-101 e 
BR- 304(B), no Município de Parnamirim, no Estado 
do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 4.401/2001 (Poder Executivo) – Inscreve o nome 
do Jornalista José Hipólito da Costa Furtado de Men-
donça no Livro dos Heróis da Pátria.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 6.288/2002 (Dr. Rosinha) – Proíbe a utilização de 
herbicidas para capina química em áreas urbanas 
e de agrotóxicos em geral em áreas de proteção de 
mananciais.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-2009

Nº 7.025/2002 (Senado Federal – MAURO MIRANDA) 
– Denomina Viaduto Múcio Teixeira o viaduto localiza-
do no km 166 da BR-060.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.50/2003 (Alberto Fraga) – Institui na República 
Federativa do Brasil a data de 13 de maio como sendo 
o dia da Polícia Militar.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 1.852/2003 (Fernando Ferro) – Institui o dia 17 
de outubro como o “Dia Nacional da Música Popular 
Brasileira”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.871/2004 (Rose de Freitas) – Institui o dia 12 de 
agosto como o “Dia Nacional de Direitos Humanos”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.992/2004 (Carlos Santana) – Institui o Dia Na-
cional do Quilo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.040/2004 (Senado Federal – Aelton Freitas) – 
Denomina “Chico Xavier” o trecho da rodovia BR-050, 
entre a divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais 
e a divisa dos Municípios de Uberaba com Uberlândia, 
em Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.300/2004 (Severiano Alves) – Inscreve o nome 
de Getúlio Dornelles Vargas no Livro dos Heróis da 
Pátria.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.308/2004 (Rose de Freitas) – Dispõe sobre a 
instituição do Dia Nacional da Parteira Tradicional.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.687/2004 (Rubens Otoni) – Denomina “Via-
duto Governador Henrique Santillo” o viaduto lo-
calizado no km 432 da BR-153, no Município de 
Anápolis – GO.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009
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Nº 3.738/2004 (Luiz Carlos Hauly) – Institui o dia 25 
de outubro como Dia Nacional do Macarrão.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.984/2004 (Senado Federal – Alberto Silva) – 
Institui o Dia Nacional do Engenheiro Eletricista.
Apensados: PL 2545/2003 (José Roberto Arruda ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 5.091/2005 (Moacir Micheletto) – Institui o Dia Na-
cional do Engenheiro Industrial Madeireiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 5.252/2005 (Senado Federal – Maguito Vilela) – 
Institui o Dia Nacional da Alimentação.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 5.310/2005 (Daniel Almeida) – Institui o dia 9 de 
junho como “Dia Nacional do Cipeiro”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 6.277/2005 (Geraldo Resende) – Denomina Ro-
dovia Federal Francisco Anselmo Gomes de Barros a 
BR-359, no trecho Coxim – Alcinópolis.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 6.327/2005 (Gonzaga Patriota) – Denomina a nova 
Refinaria de petróleo de Pernambuco de “Refinaria 
Abreu e Lima”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 6.367/2005 (Rafael Guerra) – Institui o Dia do In-
tensivista.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº .7022/2006 (Beto Albuquerque) – Confere ao mu-
nicípio de São Leopoldo o título de “Berço da Coloni-
zação Alemã no Brasil”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 7.402/2006 (Antônio Carlos Biffi) – Institui o dia 
8 de julho como o Dia dos Trabalhadores em Massas 
Alimentícias.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 7.409/2006 (Senado Federal-Cristovam Buar-
que) – Altera o inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 
10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 

assegurar o acesso de todos os interessados ao en-
sino médio público.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 7.428/2006 (Paes Landim) – Denomina “Milton 
Brandão” a rodovia BR-404 que liga as cidades de Pi-
ripiri – PI, a Icó – CE.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 79/2007 (Ana Arraes) – Institui o dia 9 de dezem-
bro como o “Dia Nacional do Frevo”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 677/2007 (Paulo Roberto) – Institui o Dia Nacional 
de Conscientização da Hemofilia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 764/2007 (Geraldo Thadeu) – Institui o Dia Nacio-
nal do Ouvidor.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 769/2007 (Angelo Vanhoni) – Institui o Dia Nacio-
nal da Educação Ambiental
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 929/2007 (Milton Monti) – Dispõe sobre o Dia Na-
cional de Atenção à Dislexia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 1.488/2007 (Adão Pretto) – Institui a “Semana Na-
cional do Feijão e Arroz” e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.595/2007 (João Oliveira) – Denomina de “Pre-
feito Leôncio Miranda” a ponte na BR-235, sobre o rio 
Tocantins, entre os Municípios de Tupirama e Pedro 
Afonso, no Estado do Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 1.623/2007 (Gervásio Silva) – Institui o Dia Nacio-
nal do Motorista de Ambulância.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 1.677/2007 (Gastão Vieira) – Institui o dia 18 de 
junho como Dia do Tambor-de-Crioula.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 1.818/2007 (Cida Diogo) – “Institui o Dia Nacional 
Dedicado à Segurança e Saúde nas Escolas”.
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DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 1.940/2007 (Solange Almeida) – Institui o Dia Na-
cional dos Portadores de Vitiligo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 1.953/2007 (Luiz Fernando Faria) – Denomina 
“Rodovia Historiador Osvaldo Henrique Castello Bran-
co” a BR-499, entre o entroncamento com a BR-040 e 
o Museu Casa de Cabangu, no Município de Santos 
Dumont, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.036/2007 (Jilmar Tatto) – Institui o Dia Nacional 
do Paisagista, a ser comemorado em 04 de outubro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.039/2007 (Nelson Trad) – Denomina “Aeroporto 
de Três Lagoas Ramez Tebet” o Aeroporto de Três La-
goas, no Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.069/2007 (Senado Federal – Senador Flávio 
Arns) – Institui o dia 9 de agosto como o “Dia Nacio-
nal da Equoterapia”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.070/2007 (Senado Federal – Senador Romeu 
Tuma) – Institui o Dia da Guarda Municipal, a ser co-
memorado no dia 10 de outubro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.094/2007 (Gilmar Machado) – Disciplina o cou-
vert artístico e dá outras providências.

Apensados: PL 3306/2008 (Lelo Coimbra ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.109/2007 (Valtenir Pereira) – Institui o dia 04 de 
outubro como o “Dia Nacional dos Agentes de Com-
bate às Endemias”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.126/2007 (Tonha Magalhães) – Denomina “Por-
to de Candeias” o atual Porto de Aratu, localizado no 
Município de Candeias, no Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 2.135/2007 (Andreia Zito) – Cria no calendário 
oficial do Brasil o Dia do Seresteiro.

DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.226/2007 (Gorete Pereira) – Denomina “Rodovia 
Pe. Cícero Romão Batista” o trecho da rodovia BR-116, 
no Estado do Ceará, entre as divisas com os Estados 
de Pernambuco e da Paraíba.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.239/2007 (Vanessa Grazziotin) – Institui o dia 
28 de agosto como Dia Nacional em Homenagem a 
todas às vítimas do regime militar, no período de 1964 
a 1985.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.247/2007 (Pompeo de Mattos) – Declara o Ator 
Paulo Autran Patrono do Teatro Brasileiro.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.314/2007 (Wolney Queiroz) – Denomina “Rodovia 
João Lyra Filho” o trecho da rodovia da BR-104 entre 
as cidades de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.368/2007 (Dr. Talmir) – Inclui o nome do Padre 
José de Anchieta no Livro dos Heróis da Pátria.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.390/2007 (Edson Duarte) – Institui o Dia Nacional 
de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.425/2007 (Rose de Freitas) – Denomina “Rodo-
via Deputado Aloízio Santos” o trecho da BR-262, do 
quilômetro Zero, em Cariacica, até o quilômetro 20, 
em Viana, no Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-9-2009

Nº 2.655/2007 (Jusmari Oliveira) – Fixa a data de 13 
de Dezembro como o “Dia Nacional da Vaquejada”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.670/2007 (Senado Federal – Mário Couto) – 
Institui o Dia do Pescador Amador.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 2.793/2008 (Alex Canziani) – Confere ao Município 
de Apucarana, no Estado do Paraná, o titulo de “Capi-
tal Nacional do Boné”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009
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Nº 2.896/2008 (Poder Executivo) – Dá nova redação 
ao art. 4º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para 
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem 
como por pessoas portadoras de deficiência física.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.071/2008 (Gonzaga Patriota) – Denomina a BR-
363, localizada em Fernando de Noronha no Estado de 
Pernambuco, de “Estrada Miguel Arraes de Alencar”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.074/2008 (Antônio Andrade) – Denomina “Ro-
dovia Juscelino Kubitschek” o trecho da BR-040 entre 
Brasília, Capital Federal, e Belo Horizonte, Capital do 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.165/2008 (José Otávio Germano) – Denomina 
Viaduto Deputado Federal Júlio Redecker localizado 
no km 243 da BR 116, no Município de São Leopol-
do/RS.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.176/2008 (Rodovalho) – Institui o Dia Nacional 
de Combate e Prevenção a Trombose.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.216/2008 (Daniel Almeida) – Denomina “Ponte 
Antônio Conselheiro” a ponte sobre o Rio São Fran-
cisco, localizada na rodovia BR-116, na divisa entre 
os Estados da Bahia e de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.284/2008 (Senado Federal – Marcelo Crivela) – 
Dispõe sobre a criação do Dia de Celebração da Ami-
zade Brasil-Argentina e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 3.313/2008 (Costa Ferreira) – Institui o Dia Nacio-
nal da Fé Cristã.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.373/2008 (Guilherme Campos) – Institui o Dia 
Nacional das Hemoglobinopatias.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.536/2008 (Senado Federal – José Nery) – Dis-
põe sobre a criação do “Dia Nacional de Combate ao 

Trabalho Escravo”, bem como da “Semana Nacional 
de Combate ao Trabalho Escravo”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.541/2008 (Cleber Verde) – “Institui o “Dia Nacional 
do Evangélico” no dia 30 de novembro de cada ano.”
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.555/2008 (Mendes Ribeiro Filho) – Institui o 
Dia Nacional de Conscientização do Estresse, a ser 
comemorado no terceiro domingo de novembro, anu-
almente.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 3.566/2008 (Luciana Costa) – Confere ao Municí-
pio de Barretos, no Estado de São Paulo, o Título de 
Capital Nacional do Rodeio.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.593/2008 (Luis Carlos Heinze) – Dispõe sobre a 
instituição do Dia Nacional do Calcário Agrícola.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.631/2008 (Dr. Talmir) – Declara Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão Patrono da Construção Civil no 
Brasil.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.702/2008 (Luiz Bittencourt) – Denomina “Viadu-
to José Mendonça de Lima” o viaduto da BR-153, km 
501,2, no Município de Goiânia – GO.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.760/2008 (Chico Alencar) – Institui o Dia Nacio-
nal do Sociólogo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.817/2008 (Cláudio Diaz) – Denomina “Rodovia 
Denis William Lawson” o trecho da BR-101, entre as 
cidades de São José do Norte e Mostardas, no Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.905/2008 (Leandro Sampaio) – Institui o Dia Na-
cional de Valorização da Família.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.909/2008 (Senado Federal – Serys Slhessa-
renko) – Inscreve o nome de Ana Néri no “Livro dos 
Heróis da Pátria”.
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DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.940/2008 (Senado Federal-Paulo Paim) – Dis-
põe sobre a instituição do “Dia Nacional de Luta pelos 
Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.942/2008 (Senado Federal- Antônio Carlos Va-
ladares) – Institui o dia 10 de dezembro como o “Dia 
da Inclusão Social”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.975/2008 (José Santana de Vasconcellos) – 
Institui o “Dia Nacional da Silvicultura”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 4.044/2008 (Senado Federal – Valdir Raupp) – Ins-
titui o Dia da Integração Jurídica Latino-Americana.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 4.765/2009 (Sueli Vidigal) – Institui, no Calendário 
Oficial do País, o “Dia da Conquista do Voto Feminino 
no Brasil”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 1.762/2007 (Chico D’Angelo) – Cria o Cadastro 
Nacional de Obras Públicas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

Nº 3.614/2008 (Rodovalho) – Dispõe sobre a publi-
cação das informações contábeis das empresas pú-
blicas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-9-2009

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

N° 5.540/2005 (Ary Kara) – Institui o Dia Nacional 
dos Trabalhadores em Radiologia. 
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 5.540/2005, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 5.777/2005, apen-
sado.

DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.282/2008 (Senado Federal) – Inscreve o nome 
de Maria Quitéria de Jesus no Livro dos Heróis da Pá-
tria e dá a este nova denominação, de forma a incluir 
a expressão “e Heroínas”.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3.282/2008, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 3.924/2008, apen-
sado.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-9-2009

N° 3.459/2008 (Chico Lopes) – Institui a Semana 
Nacional de Conscientização por um Consumo 
Sustentável e dá outras providências.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3.582/2008, apen-
sado.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 3.459/2008, prin-
cipal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 5.077/2005 (Nelson Bornier) – Obriga todas as 
praças de pedágio a criarem guichês específicos para 
o atendimento à veículos ciclomotores, motos, moto-
cicletas, motonetas e triciclos.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

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).
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PROJETO DE LEI

Nº 3.334/2004 (Carlos Nader) – “Dispõe sobre a re-
gulamentação da profissão de Transportador de mer-
cadorias por meio de motocicleta ( motoboy)”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 3.556/2004 (Welinton Fagundes) – Regulamenta 
o exercício das atividades dos profissionais em trans-
porte de passageiros “mototaxista”, em entrega de 
mercadorias, em serviço comunitário de rua e “moto-
boy”, com uso de motocicleta.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 7.433/2006 (Carlos Mota) – Disciplina a prestação 
de serviço de transporte remunerado de passageiros 
ou de carga mediante o emprego de veículo automotor 
de duas ou três rodas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

Nº 4.824/2009 (João Herrmann) – Dispõe sobre a 
padronização, pelo Poder Executivo, das denomina-
ções e siglas dos serviços bancários oferecidos aos 
clientes.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-9-2009

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 402/2009 (João Campos) – Dá nova redação ao 
§ 3º do art. 46 da Constituição Federal, reduzindo o 
número de suplentes de Senador para um e instituindo 
regra de inelegibilidade em razão de parentesco com 
o candidato a titular.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE  
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Dia 10, 5ª-feira

15:00 VALADARES FILHO (PSB – SE)
15:25 ALBERTO FRAGA (DEM – DF)

Dia 11, 6ª-feira

10:00 MANUELA D’ÁVILA (PCdoB – RS)
10:25 EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)

10:50 CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
11:15 ALBANO FRANCO (PSDB – SE)
11:40 PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC)

Dia 14, 2ª-feira

15:00 JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP)
15:25 TADEU FILIPPELLI (PMDB – DF)
15:50 SUELI VIDIGAL (PDT – ES)
16:15 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
16:40 GUILHERME CAMPOS (DEM – SP)

Dia 15, 3ª-feira

15:00 DÉCIO LIMA (PT – SC)
15:25 HENRIQUE FONTANA (PT – RS)

Dia 16, 4ª-feira

15:00 DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
15:25 ARACELY DE PAULA (PR – MG)

Dia 17, 5ª-feira

15:00 PEPE VARGAS (PT – RS)
15:25 EDUARDO GOMES (PSDB – TO)

Dia 18, 6ª-feira

10:00 GLADSON CAMELI (PP – AC)
10:25 NILMAR RUIZ (DEM – TO)
10:50 CLÓVIS FECURY (DEM – MA)
11:15 JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
11:40 RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)

Dia 21, 2ª-feira

15:00 LUCIANA COSTA (PR – SP)
15:25 DAGOBERTO (PDT – MS)
15:50 FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
16:15 JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
16:40 ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB)

Dia 22, 3ª-feira

15:00 CLÁUDIO DIAZ (PSDB – RS)
15:25 PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG)

Dia 23, 4ª-feira

15:00 EVANDRO MILHOMEN (PCdoB – AP)
15:25 GERSON PERES (PP – PA)

Dia 24, 5ª-feira

15:00 SILAS CÂMARA (PSC – AM)
15:25 EDUARDO AMORIM (PSC – SE)

Dia 25, 6ª-feira

10:00 SARAIVA FELIPE (PMDB – MG)
10:25 LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
10:50 VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
11:15 HUMBERTO SOUTO (PPS – MG)
11:40 ÁTILA LINS (PMDB – AM)
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Dia 28, 2ª-feira

15:00 VITOR PENIDO (DEM – MG)
15:25 BEL MESQUITA (PMDB – PA)
15:50 GERALDO SIMÕES (PT – BA)
16:15 MARIA HELENA (PSB – RR)
16:40 ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP)

Dia 29, 3ª-feira

15:00 LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)
15:25 VALDEMAR COSTA NETO (PR – SP)

Dia 30, 4ª-feira

15:00 LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
15:25 MILTON VIEIRA (DEM – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-9-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.768/09 – do Sr. Zé Geraldo 
– que “modifica o art. 11 da Lei nº 11.952, de 25 de 
junho de 2009”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.774/09 – do Sr. Homero Pe-
reira – que “institui a Política Nacional de Fomento ao 
Turismo Rural”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados 
HORÁRIO: 9h30 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“O funcionamento das lan-houses “ (Requerimento 
nº 195/2009, dos deputados Eduardo Gomes e Otá-
vio Leite). 

Convidados:

MÁRIO BRANDÃO
Presidente da Associação Brasileira dos Centros de 
Inclusão Digital (ABCID)
ANDERSON LUIS BALBINO DE SOUZA
Orientador da lan-house Conjunto Antares (RJ)
RAFAEL MAURÍCIO DA COSTA
Diretor administrativo da Associação Brasileira dos 
Centros de Inclusão Digital (ABCID)
RODRIGO LARA MESQUITA
Diretor da RadiumSystems
OSWALDO GOUVÊA DE OLIVEIRA NETO
Diretor da RadiumSystems
RONALDO LEMOS
Professor da Escola de Direito da Fundação Getúllio 
Vargas (FGV)
ROBERTO VACCARIELLO OLIVEIRA
Especialista em suporte a lan-houses 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.641/09 – do Sr. Dr. Nechar – 
que “autoriz a as televisões educativas, culturais e co-
munitárias a veicularem propaganda comercial”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.657/09 – do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS Nº74/2008) – que “altera o art. 19 
do Regulamento a que se refere o Decreto n° 21.981, 
de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para incluir como 
competência dos leiloeiros a venda em hasta pública 
ou público pregão por meio da rede mundial de com-
putadores”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.788/09 – do Sr. Eliene Lima 
– que “veda a publicação de informações acerca de 
passageiros de transportes públicos por qualquer ve-
ículo de comunicação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 
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A – Consulta: 

CONSULTA Nº 7/09 – do Sr. Michel Temer – que “con-
sulta sobre a possibilidade de acumulação das funções 
de Secretário de Estado e Diretor de Instituto, sem 
prejuízo do mandato de Deputado Federal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pelo entendimento de que, se o Projeto 
de Lei mencionado pelo Deputado Waldir Maranhão 
for aprovado e a UNIVIMA se transformar em órgão 
integrante da estrutura organizacional da SECTEC, 
estabelecendo-se, assim, um vínculo de dependên-
cia entre o novo instituto e a Secretaria, nada obstará 
o acúmulo de cargos pretendido pelo deputado, pois 
uma função seria decorrente da outra. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 98/09 Do Sr. Jorginho Maluly – 
que “requer sejam convidados representantes da As-
sociação Comercial. do Clube de Diretores Lojistas, da 
Administração dos Shoppings Centers, do Procon, do 
Instituto de Defesa do Consumidor e da Promotoria de 
Defesa do Consumidor do Distrito Federal e Territórios, 
para prestarem esclarecimentos sobre o impacto do 
Projeto de Lei nº 2.889, de 1997”. 

REQUERIMENTO Nº 111/09 Do Sr. Flávio Dino – (PL 
2336/2007) – que “requer a realização de audiência 
pública para debater o PL 2636/2007, que trata da 
competência penal da Justiça do Trabalho”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 7.078/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 653/2002) – que “consolida a legislação que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios e Custeio da 
Previdência Social e sobre a organização da Seguri-
dade Social”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis. 
Vista ao Deputado Jorginho Maluly, em 9-9-2009. 

URGENTE 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.208/01 – que “altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, relativos à prisão, medidas cautelares e 
liberdade, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos se-

guintes dispositivos constantes: a) do art. 1º do Subs-
titutivo do Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 282; dos 
§§ 1º e 2º do art. 283, em substituição aos §§ 1º a 3º 
do texto da Câmara dos Deputados; dos §§ 1º e 3º do 
art. 289; caput do art. 295; art. 299; parágrafo único do 
art. 300; caput do art. 306; incisos III e IV do art. 313; 
caput e os incisos I a III do art. 318; incisos I, IV, V e 
IX do art. 319; incisos I e II do art. 325 do Senado, em 
substituição aos incisos I, II e II da Câmara dos De-
putados; inciso III do § 1º do art. 325; inciso V do art. 
341; art. 343; caput do art. 350; art. 439, b) dos §§ 2º 
a 6º do art. 289-A, constante do art. 2º do Substituti-
vo do Senado Federal, em substituição aos §§ 2º a 4º 
do texto da Câmara dos Deputados e c) do art. 4º do 
Substitutivo do Senado Federal; pela rejeição: a) do art. 
315-A, constante do art. 2º do Substitutivo do Senado 
Federal, e b) dos seguintes dispositivos constantes do 
art. 1º do Substitutivo do Senado Federal, para manu-
tenção do respectivo dispositivo do texto da Câmara 
dos Deputados: §§ 4º e 6º do art. 282; incisos II e III 
do art. 310; art. 311; art. 321; caput do § 1º do art. 325; 
e pela manutenção dos demais dispositivos do texto 
da Câmara dos Deputados, que não foram alterados 
pelo Senado Federal. 

(Avulso Nº 1486) 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 224/01 – que “dá nova redação ao 
§ 1º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 91, de 22 de 
dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos 
coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 15-7-2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-8-2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.844/99 – do Senado Federal 
– Freitas Neto – (PLS Nº411/1999) – que “altera dis-
positivo da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, 
que regulamenta o parágraf3.o único do art. 49 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. (Apensados: 
PL 190/1999 (Apensados: PL 1296/1999 e EMR 1/0), 
PL 2655/2000, PL 2680/2000, PL 6353/2002 e PL 
1263/2007) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 1296/1999 e da Emenda da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, do PL 190/1999, do PL 2655/2000, com emenda, 
do PL 2680/2000, do PL 6353/2002, com emenda, e 
do PL 1263/2007, com substitutivo, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.057/07 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 258/2006) – que “dispõe 
sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro 
grau de jurisdição de crimes de competência da Justiça 
Federal praticados por grupos criminosos organizados 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Flávio Dino (PCdoB-MA), pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados João Campos, Luiz Cou-
to e Regis de Oliveira, em 24/06/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 01/07/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, José Eduardo Cardozo e Eliseu Padilha. Sus-
pensa a discussão por acordo, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – do 
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos 
para a concessão, por instituições públicas, de finan-
ciamento, crédito e benefícios similares”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 361/06 – do 
Sr. Arnaldo Madeira – que “altera o art. 3º da Lei Com-
plementar nº 62, de 1989”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11/08/2009. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 191/00 
– do Sr. Alceu Collares – que “dá nova redação ao in-
ciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal”. (Apen-
sados: PEC 271/2000, PEC 152/2003, PEC 268/2008 
e PEC 363/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep. José 
Eduardo Cardozo (PT-SP), pela inadmissibilidade desta, 
da PEC 271/2000, da PEC 152/2003, da PEC 268/2008 
e da PEC 363/2009, apensadas. 
Vista ao Deputado Marcelo Itagiba, em 12/08/2009. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 19/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
215/00 – do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso 
XVIII ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º 
ambos no art. 231, da Constituição Federal”. (Apen-
sados: PEC 579/2002, PEC 257/2004, PEC 275/2004, 
PEC 319/2004, PEC 156/2003, PEC 37/2007 e PEC 
117/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
579/2002, da PEC 156/2003, da PEC 257/2004, da 
PEC 275/2004, da PEC 319/2004, da PEC 37/2007 e 
da PEC 117/2007, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
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Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 

(Avulso Nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 503/02 
– da Sra. Miriam Reid – que “altera o inciso II do art. 208 
para assegurar a garantia do ensino médio”. (Apensado: 
PEC 78/2003 (Apensado: PEC 210/2003 (Apensado: 
PEC 232/2004))) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 78/2003, 
da PEC 210/2003 e da PEC 232/2004, apensadas. 
Vista conjunta aos Deputados Jorginho Maluly e Ze-
naldo Coutinho, em 09/09/2009. 
Discutiu a matéria o Deputado Paes Landim, em 
09/09/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir a Carreira de Administrador Municipal” 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 23/06/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Bonifácio de Andrada e Colbert Martins, em 
23/06/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao art. 29 da Constituição Federal, alterando o siste-
ma eleitoral nos Municípios com mais de duzentos mil 
eleitores”. (Apensado: PEC 365/2009) 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
365/2009, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21/08/2007. 

(Avulso Nº 1649) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribu-
ídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela admissibilida-
de, com emenda redacional. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
07/04/2009. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/05/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83/07 
– do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira e outros 
– que “acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constituição 
Federal e o art. 182-A, instituindo o plano diretor me-
tropolitano e sua obrigatoriedade”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 122/07 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “dá nova redação aos arts. 
21 e 177 da Constituição Federal, para excluir do mo-
nopólio da União a construção e operação de reatores 
nucleares para fins de geração de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Regis de 
Oliveira, em 28/10/2008. 
O Deputado Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 30/10/2008. 

(Avulso Nº 1601) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 161/07 
– do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso III do 
art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Federal, e 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC 291/2008) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
291/2008, apensada. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 26/05/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 03/06/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a publi-
cação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 198/07 
– do Sr. André de Paula – que “acrescenta § 2º ao art. 
161 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannun-
zio, Colbert Martins e Silvio Costa, em 04/08/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Pannunzio, José Genoíno e Geraldo Pudim. Assegu-
radas as inscrições dos Deputados Colbert Martins, 
Silvio Costa e João Almeida, em 04/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 201/07 
– do Sr. Valadares Filho – que “altera o art. 6º da Cons-
tituição Federal, para estabelecer o esporte no rol dos 
direitos sociais”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 213/07 
– do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “dispõe sobre os 
Servidores Públicos Federais da Administração Direta 
e Indireta, os Servidores Municipais e os integrantes 
da carreira policial militar dos ex-territórios do Amapá 
e Roraima”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 
– do Sr. Pedro Chaves – que “acresce artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 261/08 
– do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera o art. 14, § 3º, 
inciso VI, alínea “c”, seus §§ 5º e 6º e o art. 32, dando 
nova redação ao § 2º, acrescentando os §§ 3º, 4º e 5º, 
renumerando-se os demais, para dispor sobre o cargo 
de Administrador Regional do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 08/07/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 14/07/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 05/05/2009. 
Encerrada a discussão, em 15/07/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 294/08 
– do Sr. Eduardo Valverde – que “modifica o inciso I 
do art. 114 da Constituição da República, para afir-
mar a competência material da Justiça do Trabalho 

nos dissídios decorrentes da contratação irregular na 
administração pública, em inobservância ao dispos-
to no art. 37, incisos II, V e IX da CRFB”. (Apensado: 
PEC 328/2009) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
328/2009, apensada. 
Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
04/08/2009. 
Assegurada a inscrição do Deputado José Genoíno 
para debater a matéria, em 04/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 312/08 
– do Sr. Geraldo Pudim – que “altera a redação do inciso 
LXVII do art. 5º da Constituição Federal para eliminar 
a possibilidade de prisão do depositário infiel”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta Seção ao 
Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho e Regis 
de Oliveira, em 11/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 341/09 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “modifica os dispositi-
vos constitucionais retirando do texto matéria que não 
é constitucional”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela admissibilidade, com dois substitutivos. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Gerson Peres, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Marcelo Itagiba, Mendonça Prado e Roberto 
Magalhães, em 14/07/2009. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 07/08/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 270/03 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “proíbe a exploração do jogo 
de bingo”. (Apensados: PL 1986/2003 (Apensados: 
PL 2254/2007 e PL 2429/2007), PL 2999/2004, PL 
3492/2004, PL 2944/2004 e PL 3489/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do PL 
1986/2003, do PL 2999/2004, do PL 3492/2004 e do 
PL 2429/2007, apensados; e pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento 
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Econômico, Indústria e Comércio, do PL 2944/2004, 
do PL 3489/2008 e do PL 2254/2007, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com subemenda. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Pannunzio, Carlos Willian, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, João Campos, Leo Alcântara, 
Luiz Couto, Marcelo Itagiba, Maurício Quintella Les-
sa, Paulo Magalhães, Roberto Santiago, Sérgio Brito 
e Wilson Santiago, em 09/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “estabelece o direito ao mutuário do Siste-
ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas 
prestações da casa própria o valor correspondente ao 
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
relativo aos planos “Verão” e “Collor I””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emen-
das da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 

Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 14/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.979/06 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “dispõe sobre a responsabilidade solidária do 
mandatário cujo mandato seja outorgado por empresa 
domiciliada em território ou país com tributação favo-
recida, inclui crimes como antecedentes para crime de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 765/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e do PL 765/2007, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Mainha, em 22/04/2009. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.685/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1299/2009) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Co-
munitária “A Voz de Manaquiri” a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Manaquiri, 
Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.696/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1248/2009) – que “aprova o ato 
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que autoriza a Associação Comunitária de Bilac para o 
Desenvolvimento Cultural, Social e Artístico a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bilac, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.697/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1178/2009) – que “aprova 
o ato que autoriza a ADACSOM – FM Associação de 
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social Milenium 
– FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Itapura, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.699/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1122/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Pão de Açúcar a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Taquaritinga do 
Norte, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.702/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 824/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Ibicuitinga FM Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no Município de Ibicuitinga, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.711/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1342/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Te-
leradiodifusão de Abre Campo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Abre Campo, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.713/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1334/2009) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio 
Educativa FM de Moeda a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Moeda, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.719/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1317/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente Isabel Ernes-
tina Bezerra a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Senador Georgino Avelino, 
Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.726/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1296/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Marau a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Marau, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.744/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1062/2008) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Uniflor a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Uniflor, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.745/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1269/2009) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Baião, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
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técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.751/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1302/2009) – que “aprova 
o ato que autoriza a Centro de Estudos, Pesquisas 
e Ação Cidadã a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Macaíba, Estado do Rio 
Grande do Norte”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.757/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1336/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente Manoel Ferreira 
Veras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Barroquinha, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.772/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1367/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Edcomunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Cananéia, Estado de 
São Paulo”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.773/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1375/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de 
Santo Antônio de Leverger a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Santo Antônio 
de Leverger, Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.776/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1382/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária São Tiago a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bituruna, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal 
– FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS Nº123/1989) – 
que “estabelece diretrizes para uma Política Nacional 
de Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da Emenda 
2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano e das 
Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tributação, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da Emenda 
1 da Comissão de Desenvolvimento Urbano. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 
O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em 
separado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.622/04 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “acrescenta § 2º ao art. 82 da Lei nº 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996, que estabelece as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional”. (Apensado: 
PL 5680/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda da Comissão de 
Educação e Cultura e do PL 5680/2005, apensado, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Gerson Peres, em 11/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS Nº341/2005) – que “altera 
os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda redacional, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, José 
Maia Filho, Marcelo Ortiz e Regis de Oliveira, em 
30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS Nº50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS 
CARNEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS Nº170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL 
FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e do PL 7384/2006, 
apensado. 
Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 
O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS Nº326/2005) – que “denomi-
na “Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans 
/ Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de 
Belém (Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS Nº286/2006) – que “institui o Dia 
Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, 
Flávio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.385/08 – do Poder Executivo 
– que “autoriza o Poder Executivo a doar área para a 
instalação da Embaixada da Delegação Especial Pa-
lestina e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemenda, do 
PL 1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendonça 
Prado, em 12/03/2009. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.442/00 – dos Srs. Gilmar Ma-
chado e Walter Pinheiro – que “altera os dispositivos 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da 
Emenda da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – do Sr. Paulo Paim 
– que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da 
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Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL 
3529/2000 e PL 3572/2000) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL 3529/2000 
e do PL 3572/2000, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28/10/2008. 
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em 
separado em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – do Sr. Fernando Ferro – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da Consolidação 
da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre a indenização 
em caso de rescisão do contrato de empregado eleito 
para cargo de dirigente sindical ou suplente”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Gerson Peres, em 14/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009. 
O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em 
separado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do 
PL 2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do 
PL 3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL 
3230/2004) 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL 
3230/2004, apensado, com emendas. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em 
separado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, nos termos das Emendas da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com substitutivo, da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemenda, e do 
PL 2688/2003, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009. 
Os Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresentaram 
votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em 
separado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 

João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Russomanno 
e Sandra Rosado apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Costa 
– que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle ex-
terno”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.276/05 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a intervenção cirúrgica de 
simpatectomia para correção da Hiper-hidrose e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
no traumatismo dentário ocasionado pela prática es-
portiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emendas, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemenda, e da 
Emenda da Comissão de Turismo e Desporto. 
Vista ao Deputado Vieira da Cunha, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre a aplicação de multas 
trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem 
da transferência de recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em 
separado em 07/02/2008. 
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(Avulso Nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
11/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.746/06 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre os aspectos trabalhista, previden-
ciário e tributário das quantias espontaneamente pagas 
pelas empresas a seus empregados a título de prêmio 
por desempenho”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da 
Subemenda da Comissão de Finanças e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannunzio 
e Emiliano José, em 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 28/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, 
Pastor Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 
30/06/2009. 
Os Deputados Regis de Oliveira e Pastor Manoel 
Ferreira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emenda, e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Solange Amaral (DEM-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de 
Oliveira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da Sra. Sandra Rosado – 
que “cria o programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (PRONAF), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e do Substitutivo da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 05/08/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em 
separado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela – 
que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de setembro 
de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 
4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advo-
cacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19/08/2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emendas, e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 944/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera o art. 19 da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
28/04/2009. 
Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.305/07 – do Sr. Deley – que 
“institui o Dia Nacional do Jogo Limpo (fair play) contra 
o Doping nos Esportes”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Flávio Dino, em 26/08/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, João Almeida, Paulo Maluf, Geraldo Pudim e 
Marcelo Itagiba. Mantidas as inscrições dos Deputados 
Sandra Rosado, Major Fábio e Jorginho Maluly, em 
26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.445/07 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a oficialização em Território Nacional 
do Hino à Negritude”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e da Emenda 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.005/08 – do Sr. Regis de Olivei-
ra – que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Bra-
sileiro, tornando obrigatória a contratação do serviço 
de Inspeção de Segurança Veicular mediante proces-
so de licitação pública, estabelecendo um número de 
instituição técnica por região, calculado com base na 
frota de veículo a ser inspecionada”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho e José 
Genoíno, em 02/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 
Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade 
requerimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – do Sr. Edinho Bez – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 15/07/2009. 

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”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e pela antirregimentalidade da emenda 
apresentada nesta Comissão. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
25/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre as condições para a reali-
zação e análise de exames genéticos em seres hu-
manos”. (Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 
1505/2007)) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.637/09 – do Sr. Celso Russoman-
no – que “altera a Lei n° 10.259, de 12 de julho de 2001, 
que dispõe sobre a instituição dos .Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal” 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.748/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera o parágrafo único do art. 146 da Lei nº 
5.869 de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código 
de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.815/09 – do Senado Federal 
– (PLS Nº347/2008) – que “altera o art. 806 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, para ampliar o prazo para a interposição da ação 
principal de competência das defensorias públicas”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.004/01 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “proibe a divulgação prévia de informações 
referentes a operações policiais e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.756/06 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de parcelamento 
da concessão de abonos salariais, tendo em vista os 
limites legais de isenção da tabela progressiva do im-
posto de renda da pessoa física”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.358/08 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “altera o art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para inserir novo parágrafo que 
dispõe sobre vinculação de garantia na aquisição de 
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produto de consumo durável ou não durável mediante 
financiamento” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.643/08 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Analista, Inspetor e Agente Exe-
cutivo no quadro de pessoal da Comissão de Valores 
Mobiliários”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.910/08 – do Senado Federal – 
Paulo Duque – (PLS Nº733/2007) – que “dispõe sobre 
a criação do “Dia Nacional do Arqueólogo”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.956/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Ministério da Fazenda”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.221/08 – do Sr. Luiz Sérgio – 
que “dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 8.630, de 
23 de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre o regime 
jurídico da exploração dos portos organizados e das 
instalações portuárias e dá outras providências”, para 
integrar as autoridades de inspeção do trabalho às de-
mais autoridades em exercício no porto organizado”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.390/08 – do Sr. Alex Canzia-
ni – que “institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.483/08 – da Sra. Luiza Erun-
dina – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”, para prever a instituição de con-
selhos de escola e de conselhos de representantes 
dos conselhos de escola”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.866/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que cria o Plano 
Nacional de Viação”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.894/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “torna obrigatório a disponibilização do Código 
de Defesa dos Direitos do Consumidor, para consul-
ta, pelos estabelecimentos comerciais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.508/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga a criação de unidade do Procon nos ae-
roportos brasileiros, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.756/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre a disposição da inscrição do 
prazo de validade nas embalagens de produtos ali-
mentícios”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.805/09 – do Sr. Bispo Gê Te-
nuta – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.014/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a identificação e os padrões de 
qualidade da água adicionada de sais e envasamento 
para comercialização”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.019/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que “Dispõe so-
bre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias””. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.960/09 – do Sr. Waldemir Moka 
– que “altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, 
assegurando prioridade ao produtor rural titular de 
créditos, nas condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.429/09 – do Sr. Ribamar Al-
ves – que “obriga os supermercados, hipermercados 
e similares a oferecerem em local específico, os pro-
dutos alimentícios que comercializam, destinados e/
ou indicados para diabéticos e hipertensos, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.510/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “dispõe sobre a obrigação de restaurantes, 
lanchonetes, bares e similares instalarem lavatórios 
nas suas dependências”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.527/09 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) de Dourados, Estado 
de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.563/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prova de 
regularidade fiscal às empresas que pretenderem in-
cluir o nome de consumidor inadimplente em bancos 
de dados de proteção ao crédito ou entidades afins”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

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 JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.579/09 – do Sr. Fernando Chia-
relli – que “dispõe sobre a incidência de Imposto de 
Exportação sobre petróleo bruto”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.599/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “torna obrigatória a contratação de nutricionistas 
para supermercados e varejo de alimentos em todo o 
território brasileiro”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – do Sr. Paes Landim – 
que “extingue a cobrança de encargo financeiro relativo 
ao cancelamento ou baixa de contratos de câmbio de 
exportação de mercadorias e serviços e de transferên-
cia financeira do exterior”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.623/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera o § 1º do art. 254-A da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, introduzido pela Lei nº 
10.303, 31 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações””. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.687/09 – do Sr. João Dado – 
que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 
(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), preven-
do o prévio licenciamento ambiental da importação 
de substâncias e produtos químicos, e outras subs-
tâncias e produtos que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida ou o meio ambiente, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 5825/2009) 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/09 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “torna obrigatória apresentação do 
Quadro de Sócios e Administradores para inscrição, 
suspensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada 
no exterior no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas – CNPJ”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.712/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “altera a denominação da Zona Franca 
de Manaus para Pólo de Desenvolvimento Econômico 
Incentivado”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.074/07 – do Sr. William Woo – 
que “dispõe sobre a obrigação dos postos de gasolina, 
hipermercados, empresas vendedoras ou distribuidoras 
de óleo de cozinha e estabelecimentos similares de 
manter estruturas destinadas à coleta de óleo de cozi-
nha usado e dá outras providências”. (Apensados: PL 
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2075/2007 (Apensado: PL 2116/2007), PL 2076/2007 
(Apensado: PL 2115/2007) e PL 4015/2008) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 – do Senado Federal- 
Gerson Camata – (PLS Nº35/2004) – que “altera a Lei 
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas 
hipóteses de aplicação de sanções aos infratores que 
exercem atividades relativas à indústria de petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis”. (Apen-
sados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
E MINORIAS 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 
PROJETO DE LEI Nº 5.611/09 – do Sr. Waldir Neves 
– que “altera o inciso I do art. 9º da Lei nº 6.001, de 19 
de dezembro de 1973”. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“ As novas diretrizes para a formação 
de docentes para a Educação Básica”.

( Propostas pelos projetos de lei 3.971/2008, de 
autoria da Deputada Angela Amin e 5.395/2009, de au-
toria do Poder Executivo, que modificam o artigo 62 da 
Lei 9394, 20 de dezembro de 1996, onde são definidas 
as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.)
(Requerimento nº 254, de autoria dos Deputados: Iran 
Barbosa e Fátima Bezerra)

Convidados:
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Representante do Ministério de Estado da Educação
FRANCISCO SALES GUADÊNCIO
Secretário de Estado de Educação e Cultura da 

Paraiba
Representante do Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Educação (CONSED)
ROBERTO FRANKLIN DE LEÃO
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE)
ANTÔNIO CARLOS CARUSO RONCA
Conselheiro da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação (CNE)
CARLOS EDUARDO SANCHES
Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME
Representante da Associação pela Formação dos 
Profissionais de Educação (ANFOPE)

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.671/07 – do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS Nº233/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Turismo do Araguaia, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.695/09 – do Sr. Vitor Penido 
– que “declara o Marquês de Sapucahy “Patrono da 
Filatelia Brasileira” e cria a “Comenda Filatélica Mar-
quês de Sapucahy””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.160/09 – do Senado Federal- 
Paulo Paim – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Piratini, no Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado WILSON PICLER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.723/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a reserva de vagas de 
estágio em órgãos da Administração Pública Federal 
Direta e Indireta aos estudantes dos Programas Uni-
versidade Para Todos (ProUni) e Financiamento Estu-
dantil – FIES e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.755/09 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “institui, na República Federativa do Bra-
sil, a data de 30 de junho, como Dia do Fiscal Federal 
Agropecuário”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.767/09 – do Sr. Enio Bacci – 
que “denomina Campus Professora Josefa Ripalda de 
Freitas o campus da Universidade Federal do Pampa, 
localizado no município de Caçapava do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.797/09 – do Sr. Felipe Maia – 
que “altera o art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2001, e o art. 1º da Lei nº 11.096, de 13 de janei-
ro de 2005, para dispor que os benefícios no âmbito 
do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior – FIES e do Programa Universidade para 
Todos – PROUNI são aplicáveis a cursos superiores 
presenciais ou à distância”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.819/09 – do Sr. Luiz Alberto 
– que “inscreve os nomes de heróis da Revolta dos 
Búzios: João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino 
e Luis das Virgens, no Livro dos “Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.835/06 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “aprova o Plano Nacional de Cultura”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.054/09 – do Sr. Bispo Gê 
Tenuta – que “inclui na grade complementar dos en-
sinos fundamental e médio das escolas públicas e 
particulares disciplina relativa a “Doação de Órgãos 
e Tecidos” “. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.935/08 – da Sra. Alice Por-
tugal – que “dispõe sobre a destinação dos bens de 
valor artístico, histórico e/ou cultural apreendidos, 
abandonados ou disponíveis, administrados por ór-
gãos e entidades da administração pública federal e 
da justiça federal”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/09/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 725/07 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para vedar a participação simultânea em lici-
tações de empresas em que se evidencie a existência 
de controle único”. (Apensado: PL 4829/2009) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.297/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Petrolina, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.550/07 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação – (ZPE) no Município de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.689/09 – do Sr. Acélio Casa-
grande – que “dispõe sobre a abertura de crédito na 
rede bancária oficial para atender as vítimas de cala-
midade pública”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.715/09 – do Senado Federal 
– João Vicente Claudino – (PLS Nº631/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Bom Jesus, no 
Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.716/09 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS Nº648/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Açú, no Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.718/09 – do -Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS Nº395/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de São Simão, no Estado 
de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.745/09 – do Senado Federal 
– João Vicente Claudino – (PLS Nº379/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Picos, no Es-
tado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado MAGELA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.746/09 – do Senado Federal 
– João Vicente Claudino – (PLS Nº380/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Floriano, no 
Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.766/09 – do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS Nº394/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Anápolis, no Estado de 
Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 7.675/06 – dos Srs. Mariângela 
Duarte e Luiz Bassuma – que “define as diretrizes da 
Política Brasileira de Ecologia Molecular para o Uso 
Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da 
Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros Bio-
mas Nacionais, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.077/08 – do Poder Executi-
vo – que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 
Social”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.227/09 – do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta capítulos à Lei nº 11.685 de 02 de 
junho de 2008, que institui o Estatuto dos Garimpei-
ros, para regulamentar a pensão vitalícia e a aposen-
tadoria”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o caput do art. 294 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.184/07 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “institui taxas de autorização, registro 
e fiscalização relativas às atividades integrantes da 
indústria do petróleo e as atividades integrantes do 
abastecimento nacional de combustíveis”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.249/07 – do Sr. Armando Mon-
teiro – que “acrescenta os arts. 15-A, 15-B e 15-C à 
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Exe-
cuções Fiscais), possibilitando a oferta antecipada de 
bens à penhora”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.628/07 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “institui o de Fundo de Aval para Colônias, 
Associações e Cooperativas de Pesca e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3475/2008) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.640/07 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a comercialização de seguro facul-
tativo complementar de viagem no âmbito dos serviços 
de transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.062/08 – da Sra. Angela Amin 
– que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, 
para dispor sobre a cobrança de tarifa de pedágio”. 
(Apensados: PL 3664/2008 e PL 4375/2008) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/08 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre as contribuições sociais 
devidas pelo importador de produtos agroindustriais, 
acrescentando § 8º ao art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 (que lhe foi acrescentado pelo art. 1º 
da Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.701/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos da Lei nº 11.345, de 14 
de setembro de 2006, que “Dispõe sobre a instituição 
de concurso de prognóstico destinado ao desenvolvi-
mento da prática desportiva, a participação de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse concurso e o 
parcelamento de débitos tributários e para com o Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; altera as 
Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 10.522, de 19 
de julho de 2002; e dá outras providências”, para insti-
tuir novos percentuais de transferências e fixar novos 
critérios para escolha do Time do Coração”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.823/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a concessão de crédito rural dife-



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48737 

renciado para profissionais universitários na área de 
agricultura e pecuária”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.249/08 – do Senado Fede-
ral – Garibaldi Alves Filho – (PLS Nº500/2007) – que 
“acrescenta os arts. 37-A, 37-B e 37-C à Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para prever a criação de ca-
dastro de pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou 
declaradas inidôneas para participar de licitações e 
contratar com a Administração Pública Direta e Indi-
reta, bem como para permitir a integração entre os 
cadastros mediante convênio firmado entre os entes 
federados”. (Apensados: PL 1948/2007, PL 4852/2009 
e PL 4871/2009) 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.659/09 – do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS Nº461/2008) – que “autoriza 
a Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial 
da Mega-Sena, com a finalidade de destinar recursos 
às vítimas das enchentes de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.690/09 – do Sr. Acélio Casa-
grande – que “dispõe sobre a suspensão temporária 
do pagamento de financiamentos das famílias atingi-
das por calamidade pública”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.237/09 – do Senado Federal 
– Tasso Jereissati – (PLS Nº266/2003) – que “altera 
a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, para incluir 
o parceiro outorgante como beneficiário do Fundo 
Garantia-Safra e permitir a adesão de consórcios e 
condomínios ao benefício Garantia-Safra”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.140/05 – do Sr. Medeiros – que 
“dá nova redação ao art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para permitir o pagamento do abono 
anual em duas parcelas aos segurados e dependentes 
do Regime Geral de Previdência Social”. (Apensado: 
PL 6720/2006) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.523/08 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991 e o Decreto 
nº 3.048, de 6 de maio de 1999, para incluir o artesão 
como segurado especial da Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.895/08 – do Sr. Roberto Ro-
cha – que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 

de 1989, de modo a conceituar o semi-árido na área 
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – Sudene” 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.485/08 – do Sr. Zequinha Mari-
nho – que “dispõe sobre a concessão de pensão espe-
cial aos trabalhadores da extinta Sucam e atual Funasa, 
contaminadas pelos inseticidas DDT e Malathion”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.861/09 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “concede aos armadores de pesca o benefício 
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação 
de pesca durante o período do defeso”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.030/09 – do Senado Federal- 
Lobão Filho – (PLS Nº372/2008) – que “reabre o prazo 
para requerimento de retorno ao serviço de que trata 
o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que 
dispõe sobre a concessão de anistia nas condições 
que menciona, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 
Origem: Requerimento nº 92/2009 de autoria dos Srs. 
Pedro Wilson e Paulo Teixeira.
Tema: Debater a Matéria Objeto da PEC nº 115/95 – 
Cerrado e Caatinga como Patrimônios Nacionais.
Expositores convidados:
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos 
Deputados; 
Carlos Minc, Ministro de Estado do Meio Ambiente;
Deputado Roberto Britto, Presidente da Comissão de 
Legislação Participativa;
Deputado Pedro Wilson, autor da PEC 150/95;
Deputado Sarney Filho – Coordenador da Frente 
Parlamentar Ambientalista; 
Deputado Paulo Teixeira, autor do requerimento e 
representante da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável;
Senhor Hiparidi Top ‘tiro, Coordenador Geral da Mobilização 
dos Povos Indígenas do Cerrado-MOPIC/Rede Cerrado;
Senhora Lucely Morais Pio, Articulação Pacari/Rede 
Cerrado;
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Senhor Paulo Fiúza, Movimento Cerrado Vivo.
* A confirmar
12:00 – Encerramento:
Homenagem à Professora JEANINE MARIA FELFILI 
FAGG

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 
Origem: Requerimento nº 92/2009 de autoria dos Srs. 
Pedro Wilson e Paulo Teixeira.
Tema: Debater a Matéria Objeto da PEC nº 115/95 – 
Cerrado e Caatinga como Patrimônios Nacionais.
Expositores convidados:
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos 
Deputados; *
Carlos Minc, Ministro de Estado do Meio Ambiente;
Deputado Roberto Britto, Presidente da Comissão de 
Legislação Participativa;
Deputado Pedro Wilson, autor da PEC 150/95;
Deputado Sarney Filho – Coordenador da Frente 
Parlamentar Ambientalista; *
Deputado Paulo Teixeira, autor do requerimento e 
representante da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável;
Senhor Hiparidi Top ‘tiro, Coordenador Geral da 
Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado-MOPIC/
Rede Cerrado;
Senhora Lucely Morais Pio, Articulação Pacari/Rede 
Cerrado;
Senhor Paulo Fiúza, Movimento Cerrado Vivo.
* A confirmar
12:00 – Encerramento:
Homenagem à Professora JEANINE MARIA FELFILI 
FAGG

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.626/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “dispõe sobre a gestão da Área de Proteção 
Ambiental do Planalto Central”. 
RELATOR: Deputado RODOVALHO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/09/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.174/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “institui o Programa Adote uma Nascente, 
em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.722/09 – do Sr. Antonio Fei-
jão – 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. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

Tema:

Debater o Acordo-Quadro de Comércio entre o Mercosul 
e o Estado de Israel e o Acordo de Livre Comércio entre 
o Mercosul e o Estado de Israel. 

Convidados: 

Profª ARLENE CLEMESHA, Historiadora, professora 
vinculada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (USP), membro 
do comitê do United Nations Coordinating Network on 
Palestine.
OSCAR DANIEL JADUE JADUE, Arquiteto, Sociólogo 
e representante na América Latina e no Caribe do 
Departamento de Negociações Externas da Organização 
para a Libertação da Palestina (OLP) em Ramallah.
Deputado Federal DR. ROSINHA (PT-PR), Titular da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
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e da Representação Brasileira no Parlamento do 
MERCOSUL.
Autor do Requerimento nº 290/09: Deputado 
MARCONDES GADELHA (PSB-PB). 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 178/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “acrescenta Parágrafo Único ao art. 9º da Lei nº 
6.815, de 1980, que “Define a situação jurídica do es-
trangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imi-
gração””. (Apensados: PL 3059/2008 e PL 4010/2008 
(Apensado: PL 4652/2009)) 
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.127/08 – do Sr. Marcelo Ortiz – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de levantamento 
prévio geológico para o gravame ou utilização de áreas 
de que trata o inciso III do § 1º do art. 91, inciso III do 
§ 1º do art. 225 e o art. 231, da Constituição Federal, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.785/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o ensino na Aeronáutica e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/09/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

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 estabelecimentos prisionais e na compra de equi-
pamentos de segurança”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 
(Requerimento nº 251/09 do Deputado Dr. Talmir) 

Tema:

“Debater a Eutanásia.”

Convidados:

DANIEL NOVAES
Assessor Jurídico do Conselho Federal de Medicina
RODOLFO ACATAUASSÚ NUNES
Representante da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil
ELIAS FERNANDO MIZIARA
Diretor de Comunicação da Associação Médica 
Brasileira
JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA
Mestre em Direito e Especialista em Bio Direito
ABNER DE CÁSSIO FERREIRA
Representante do Conselho Nacional dos Pastores 
do Brasil

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/09/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual 
de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, 
por empresas brasileiras de transporte aéreo”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-09 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.763/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a comercialização de óculos 
e lentes de contato”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.338/09 – do Senado Federal – 
Efraim Morais – (PLS Nº421/2007) – que “altera a Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder 
isenção progressiva do imposto de renda da pessoa 
física incidente sobre os rendimentos de aposenta-
doria e pensão, para os maiores de 66 (sessenta e 
seis) anos”. (Apensados: PL 2890/2008 (Apensados: 
PL 3382/2008 e PL 5018/2009), PL 5373/2009 e PL 
5761/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/09/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE 
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS 
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.738/03 – do Sr. Carlos Abi-
calil – que “regulamenta a instituição do Piso Salarial 
Profissional Nacional – PSPN para os profissionais da 
educação escolar, nos termos do art. 206 da Consti-
tuição Federal”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, a fim de permitir a movimenta-
ção da conta vinculada no FGTS para o pagamento 
do preço da aquisição de lote destinado à constru-
ção de moradia própria”. (Apensados: PL 3538/2000, 
PL 3580/2000, PL 3871/2000, PL 1992/2003, PL 

4940/2005, PL 6217/2005, PL 3447/2008, PL 4468/2008 
e PL 5422/2009) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.182/09 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, 
para acrescentar o art. 6-A, dispondo sobre a conta-
gem de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
e concessão de pensão por morte”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.791/07 – da Sra. Maria do Ro-
sário e outros – que “dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de optometrista e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.059/08 – do Sr. Eduardo Mou-
ra – que “acrescenta dispositivo ao Código Civil, a fim 
de permitir a prestação de serviços na atividade-fim 
da empresa”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.050/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório a divulgação de tabela de pre-
ços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços 
de telefonia, de fornecimento de água, gás e energia 
elétrica, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.234/09 – do Poder Executivo – 
que “autoriza o Poder Executivo a doar três aeronaves 
T-27 TUCANO à República do Paraguai”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.647/09 – do Senado Federal 
– João Vicente Claudino – (PLS Nº197/2008) – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) do Piauí no Município de Valença do Piauí”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.661/09 – do Senado Federal- 
Sérgio Zambiasi – (PLS Nº498/2007) – que “altera o 
inciso III do art. 2º da Lei nº 11.476, de 29 de maio de 
2007, para permitir que os portadores de diploma de 
técnico de nível médio em Enologia e os alunos que 
ingressaram em curso deste nível até 29 de maio de 
2007 possam exercer a profissão de enólogo e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 1590/2007 (Apen-
sado: PL 1737/2007)) 
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RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.692/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Fundo de Amparo ao Aposen-
tado”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.709/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho de 
2008, para incluir os adolescentes egressos de medidas 
de proteção mencionadas na Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, como clientela prioritária do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído 
pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.739/09 – do Senado Federal – 
Flávio Arns – (PLS Nº417/2008) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar campus do Instituto Federal do Paraná 
no Município de Loanda, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.741/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS Nº447/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
do Paraná, no Município de Nova Tebas, no Estado 
do Paraná”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.742/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS Nº448/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, no Muni-
cípio de Rio Negro, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.747/09 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS Nº120/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
da Paraíba, no Município de Itabaiana, no Estado da 
Paraíba”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.762/09 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “estabelece normas de segurança em transpor-
tes públicos e privados de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.766/09 – do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – (PLS Nº485/2008) – que “autoriza 
a criação da Universidade Federal do Litoral Paulista, 
com sede na cidade de Santos, pelo desmembramento 
do Campus Baixada Santista da Universidade Federal 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.771/09 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispões sobre a criação de cargos e de 

funções no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional 
de Justiça”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.778/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “determina que os postes que dão sustenta-
ção às redes aéreas de distribuição de energia elétrica 
sejam preferencialmente colocados nas divisas dos 
lotes de terreno, na área urbana”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.078/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Agente de Turismo”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – do Sr. Silvio Torres 
– que “dispõe sobre o empregador rural e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.754/09 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003, dispondo sobre a paralisação de com-
petições para correção de erros de arbitragem”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 5.893/09 – do Poder Executivo – 
que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, para incluir na 



48742 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodovi-
ário Federal a Rodovia de Ligação BR-478”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.758/06 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “dispõe sobre a destinação de espaços 
preferenciais para mulheres e crianças nos sistemas 
ferroviário e metroviário”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.679/08 – do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
de ônibus interestaduais e intermunicipais de implan-
tarem em seus veículos sistema de rastreamento via 
satélite ou similar”. 
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.145/09 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “denomina “Aeroporto Internacional de 
Cruzeiro do Sul – Terra dos Náuas” o aeroporto locali-
zado na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO. 
PROJETO DE LEI Nº 5.744/09 – do Sr. Paulo Pimenta – 
que “obriga a construção e manutenção de estações de 
apoio ao usuário, no âmbito das concessões rodoviárias 
federais”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 5.777/09 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “denomina Metrô Governador Virgílio Távora, o 
Metrô de Fortaleza – Metrofor, no Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.787/09 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “cria o Programa Nacional 
de substituição de veículos automotores de transporte 
privado individual de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.790/09 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de 
modo incluir na Relação Descritiva dos Portos Maríti-
mos, Fluviais e Lacustres, os Portos de Costa Marques, 
Pimenteiras do Oeste, Tabajara e Cabixi, no Estado 
de Rondônia”. 

RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.795/09 – da Sra. Marinha Rau-
pp – que “denomina a BR-429, no Estado de Rondônia, 
como “Rodovia da Integração”” 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.814/09 – do Sr. João Dado – 
que “denomina “Trevo Rodoviário Alcides de Freitas 
Assunção” o trevo localizado na BR-153 que acessa a 
cidade de Bady Bassit, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-09 
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47/03 
– do Senado Federal – Antonio Carlos Valadares – que 
“altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir 
a alimentação como direito social”. (Apensado: PEC 
64/2007) 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO 336-A, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO 

INCISO IV DO CAPUT DO ART. 29 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TRATANDO DAS 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À RECOMPOSIÇÃO 
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 9 horas 
Elaboração da Redação para o 2º turno de discussão 
da PEC 336-B/2009. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
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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. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-09 
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300/08 
– do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera a redação 
do § 9º do art. 144 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 

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) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 10h 
I – Agenda dos trabalhos; e
II – Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/09 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “solicita que seja realizada uma Audiência Públi-
ca com o intuito de discutir o projeto de Lei nº 219 de 
2003 e apensos que visam à regulamentação do inci-
so XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, dispondo 
sobre prestação de informações detidas pelos órgãos 
da Administração Pública e que sejam convidados os 
institutos que controlam as formas de acesso á infor-
mação em outros países”. 

REQUERIMENTO Nº 2/09 Do Sr. Reginaldo Lopes – que 
“solicita que seja realizada uma Audiência Pública com o 
intuito de discutir o projeto de Lei nº 219 de 2003 e apen-
sos que visam à regulamentação do inciso XXXIII do art. 
5º da Constituição Federal, dispondo sobre prestação de 
informações detidas pelos órgãos da Administração Públi-
ca e que sejam convidados representantes da sociedade 
civil organizada Artigo XIX, OAB, ANJ, Arquivo Nacional, 
Associação dos Arquivistas Nacionais e Fórum Nacional 
Pelo Acesso às informações públicas”. 

REQUERIMENTO Nº 3/09 Do Sr. Reginaldo Lopes – que 
“solicita que seja realizada uma Audiência Pública com o 
intuito de discutir o projeto de Lei nº 219 de 2003 e apen-
sos que visam à regulamentação do inciso XXXIII do art. 
5º da Constituição Federal, dispondo sobre prestação de 
informações detidas pelos órgãos da Administração Públi-
ca e que sejam convidados os legisladores Internacionais 
do México, África do Sul, Reino Unido, Espanha e Chile 
que aprovaram projetos conexos a este”. 

REQUERIMENTO Nº 4/09 Do Sr. Mendes Ribeiro Filho 
– (PL 219/2003) – que “solicita seja convidado o Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça para, em sessão de audiência 
publica, debater sobre o PL nº. 219, de 2003”. 

REQUERIMENTO Nº 5/09 Do Sr. Mendes Ribeiro Filho 
– (PL 219/2003) – que “solicita sejam convidados repre-
sentantes da ABI e da ANAJI para, em sessão de audi-
ência publica, debater sobre o PL nº. 219, de 2003”. 

REQUERIMENTO Nº 6/09 Do Sr. Mendes Ribeiro Fi-
lho – (PL 219/2003) – que “solicita sejam convidados 
representantes da OAB, AMB, AJUFE e ANPR para, 
em sessão de audiência publica, debater sobre o PL 
nº. 219, de 2003”. 

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. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Câmara Municipal de Boa Vista/RR 
HORÁRIO: 15h 
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Audiência Pública com os senhores: 

1) JOSÉ NASSAR PALMEIRA, Diretor-Presidente da 
ELETRONORTE;
2) FLÁVIO DECAT DE MOURA, Diretor-Presidente da 
Boa Vista Energia S.A.;
3) RAUL PRUDENTE DE MORAES, Presidente da 
Companhia Energética de Roraima – CER;
4) PLÍNIO NOVAIS PINTO, Diretor Regional dos 
Correios em Roraima;
5) PEDRO PINTO DA SILVA, Diretor do Departamento 
de Proteção de Defesa do Consumidor – DECON;
6) ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO, 
Secretário de Fazenda do Estado de Roraima; e
7) Promotor ADEMIR TELES DE MENEZES, Titular da 
Promotoria de Defesa do Consumidor e Cidadania do 
Ministério Público do Estado de Roraima. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇA-
MENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (8 DIAS) 

DECURSO: 4º dia
ÚLTIMO DIA: 14/09/2009

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”

PROJETO DE LEI Nº 48/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Pesca e Aquicultura, crédito especial no valor de R$ 
31.150.175,00 (trinta e um milhões, cento e cinquen-
ta mil, cento e setenta e cinco reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 49/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Justiça, crédito especial no valor de R$ 1.430.000,00 
(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), para os 
fins que especifica, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 50/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da De-
fesa, crédito especial no valor de R$ 2.108.400.000,00 
(dois bilhões, cento e oito milhões e quatrocentos mil 
reais), para os fins que especifica, e dá outras provi-
dências.”

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.”

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.”

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.”

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.”

PROJETO DE LEI Nº 55/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 
10.336.370,00 (dez milhões, trezentos e trinta e seis 
mil, trezentos e setenta reais), para os fins que espe-
cifica e dá outras providências.”

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.”

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.”

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.”

PROJETO DE LEI Nº 59/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans-
portes, crédito especial no valor de R$ 156.384.778,00 
(cento e cinquenta e seis milhões, trezentos e oitenta e 
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quatro mil. setecentos e setenta e oito reais), para os 
fins que especifica, e dá outras providências.”

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.”

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS) 

DECURSO: 3º dia
ÚLTIMO DIA: 14/09/2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 29/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1269/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, atinentes ao Levantamento de Auditoria rea-
lizado nas obras de Construção da Barragem Rangel, 
no Estado do Piauí. (TC 008.782/2009-4)”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE  
MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 9-9-2009: 

Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional: 

PROJETO DE LEI Nº 5.919/2009 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 21 
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

N. 4.835/2005 (Poder Executivo) – Institui a Gratifica-
ção de Condição Especial de Função Militar – GCEF, 
devida aos militares da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar dos ex- Territórios Federais do Ama-
pá, Rondônia e Roraima e do antigo Distrito Federal, 
altera dispositivos da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 
2002, dispõe sobre a reorganização e a remuneração 
da Carreira Policial Civil dos ex-Territórios Federais 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, e dá outras 
providências.

Brasília, 9 de setembro de 2009. – Michel Temer, 
Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N. 1.640/2003 (Eduardo Cunha) – Dispõe sobre 
a separação pela instituição bancária do limite do 
cheque especial do valor do saldo disponível em conta 
corrente.

N. 5.184/2005 (Barbosa Neto) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Fundação Universidade Federal 
do Norte Goiano , no Estado de Goiás e dá outras 
providências.
Apensado: PL 5.380/2005 (Carlos Alberto Leréia)

N. 6.913/2006 (Wellington Fagundes) – Autoriza o 
Poder Executivo a transformar o Campus Universitário 
do Médio Araguaia da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) em Universidade Federal da Região 
do Araguaia em Mato Grosso e dá outras providências 
(apensado ao PL 5.028/2009).
Brasília, 9 de setembro de 2009. – Michel Temer, 
Presidente

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI:

N. 1.583/2007 (Enio Bacci) – Acresce o Parágrafo 
Único aos artigos 4º e 5º da Lei nº 7.102 de 20 de 
junho de 1983, determinando horário para transporte 
de valores.
N. 4.069/2008 (Juvenil) – Dispõe sobre o processo de 
produção de papel e dá outras providências.
Brasília, 9 de setembro de 2009. – Michel Temer, 
Presidente.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 324-B, DE 2009 

(Do Senado Federal) 
PEC Nº 22/2006 

OFÍCIO (SF) Nº 45/2009

Altera o art. 103-B, para modificar a 
composição do Conselho Nacional de Justi-
ça; tendo parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela ad-
missibilidade (relator: Dep. Flávio Dino), 
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e da Comissão Especial, pela aprovação 
(relator: Dep. Paes Landim).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão Especial des-
tinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 324, de 2009, do Senado Fede-
ral , que “Altera o Art. 103-B, para Modificar 
a Composição do Conselho Nacional de Justiça”.

I – Relatório

Vem, a esta Comissão Especial, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 324, de 2009, com 
o propósito de alterar a redação do art. 103-B da 
Constituição para, em primeiro lugar, suprimir a ida-
de como requisito para ingresso no Conselho Nacio-
nal de Justiça e, em segundo lugar, para definir que o 
exercício da Presidência ficará a cargo do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, de modo a impedir 
que dois Ministros da Corte fiquem excluídos da 
distribuição de processos, caso outro membro que 
não o Presidente seja indicado para pertencer 
ao Conselho.

O Senador Demóstenes Torres, autor da Propos-
ta, propôs a seguinte justificação:

O CNJ, em sua concepção e atuação, está muito 
bem delineado pelos termos do art. 103-8 da Carta da Re-
pública, mas alguns ajustes já se fazem necessários.

O primeiro deles é relativo à representação do 
Supremo Tribunal Federal nesse órgão. No regime 
vigente, qualquer dos onze Ministros da Corte Cons-
titucional poderá vir a ser indicado para compor e 
presidir o CNJ, ficando, enquanto durar essa inves-
tidura, excluído da distribuição dos processos no STF 
(art. 103-8, § 1º).

Com isso, poderão ser dois os membros do Su-
premo Tribunal Federal excluídos da distribuição pro-
cessual naquela Corte: o seu Presidente e, se não for 
este o indicado para integrar o CNJ, um segundo Mi-
nistro. Essa situação tem reflexos óbvios na agilidade 
da prestação jurisdicional, limitando a nove os membros 
do STF que atuarão efetivamente nesse Tribunal.

A celeridade processual, lembremo-nos, é garan-
tia fundamental do cidadão, também ela trazida ao texto 
constitucional pela Emenda 45 (art. 5º, LXXVIII).

E esse dispositivo exige, portanto, revisão.
Parece-me, portanto, mais equilibrado transfor-

mar o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
em membro nato do Conselho, e necessariamente seu 
Presidente. A dignidade do cargo nessa Corte home-

nagearia a do próprio Conselho Nacional de Justiça, 
com efeitos positivos para o Judiciário.

Nesses termos é que lavro a presente propo-
sição, acredi tando que esse pequeno ajuste 
terá repercussões positivas no âmbito do CNJ e de 
sua discipline constitucional.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania, para efeito de admissibilidade, nos 
moldes prefigurados no art. 202 do Regimento Inter-
no, a Proposta foi relatada pelo ilustre Deputado Flávio 
Dino, que houve por bem oferecer parecer pelo seu 
acolhimento, concedendo a livre tramitação à matéria, 
no que foi acompanhado pelos demais integrantes do 
Colegiado.

Considerou o Deputado Flávio Dino:
Cabe a este órgão Técnico se manifestar sobre os 

requisitos de admissibilidade de Proposta de Emenda 
Constituição, nos termos do art. 202, caput, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Entre estes, verifico que foi cumprida a exigência 
constitucional prevista no inciso I do artigo 60 da Lei 
Maior, qual seja, a subscrição da proposição pela ter-
ça parte dos membros do Senado Federal, conforme 
atesta a Secretaria-Geral da Mesa (folhas 6 e 7).

Constato, ainda, que a matéria não foi 
objeto de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada na mesma sessão legislativa, consoante o 
§ 5º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988.

No mesmo sentido, da análise preliminar, resta 
claro que não subsiste nenhuma das vedações impostas 
pelo § 1º do ar tigo 60 da Car ta Política, tampou-
co aquelas descritas no § 4º do mesmo artigo.

Cumpre destacar a impor tância desta pro-
posta. Com efeito, o atual sistema permite que dois 
Ministros do STF sejam excluídos da distribuição de 
processos na nossa Corte Constitucional – seu pre-
sidente e outro Ministro que tenha sido indicado para 
compor o CNJ –, causando transtornos à prestação 
jurisdicional do excelso pretório, principalmente do 
ponto de vista da celeridade processual. Com a inova-
ção trazida por esta PEC, no entanto, tal problema seria 
solucionado, pois somente o Presidente do STF se veria 
excluído da distribuição de processos na Corte.

Assim, considerando que não há vícios formais 
ou materiais, relativos à análise de constitucionalida-
de que ora se empreende, e que foram atendidos os 
pressupostos const i tuc ionais  e reg imenta is 
ex ig idos,  mani festo-me favoravelmente à ad-
missibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 324, de 2009.

Após a deliberação da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, o Senhor Presidente da Câma-
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ra dos Deputados, no dia 29 de junho do corrente ano, 
editou ato criando a presente Comissão Especial.

Em conformidade com o § 3º do art. 202 do Regi-
mento Interno, foi aberto o prazo para o oferecimento de 
emendas. Contudo, nenhuma emenda foi apresentada.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Compete-nos, de acordo com o § 2º do art. 202 do 
Regimento Interno, a apreciação da Proposta sob a 
perspectiva do seu mér i to,  uma vez que os requi-
s i tos const i tucionais,  em sede de admissibilida-
de, já foram considerados pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, e não foram apresentadas 
emendas diante da Comissão Especial.

Dentro dessa perspectiva, consideramos que a 
Proposta aperfeiçoa a redação da Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004, que criou o Conselho Nacional 
de Justiça mediante a formalização do art. 103-B no 
âmbito da Constituição Federal.

Como bem chama a atenção o autor da Propos-
ta, Senador Demóstenes Torres, o texto da Cons-
tituição, em sua redação atual, abre a possibilidade 
para que dois Ministros do Supremo Tribunal Federal 
deixem de receber processos, sobrecarregando 
ainda mais os outros integrantes da Corte, além 
de afetar, com isso, a celeridade processual e a 
adequada prestação jurisdicional.

Tornando mais explícito o argumento, devemos 
lembrar que, em primeiro lugar, como já é consagra-
do na tradição dos Tribunais, o seu Presidente, que 
dirige os trabalhos e representa a Corte diante da so-
ciedade, não relata processos. Em segundo lugar, pela 
redação atual da Constituição outro Ministro – que não 
o Presidente – pode vir a ser indicado para compor 
o Conselho Nacional de Justiça e, nesse caso, 
também não mais relatará processos no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal.

Outra modificação ensejada pela Proposição – e 
com a qual também concordamos – decorre da supres-
são dos limites de idade para os membros do Conse-
lho, hoje estabelecidos entre trinta e cinco anos, como 
mínimo, e sessenta e seis, como máximo.

A  esse  p ropós i to,  va le  cons ide ra r  que 
os  Conselheiros são nomeados para o exercício de 
um mandato por prazo certo, sendo admitida apenas 
uma recondução. Em outras palavras, a investidura dos 
Conselheiros não é definitiva e já se faz entre cidadãos 
com tirocínio jurídico comprovado, como Ministros dos 
Tribunais Superiores, desembargadores, juízes, ad-
vogados, além de dois cidadãos com notável saber 
jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos Deputados, outro pelo Senado Fede-

ral. Trata-se, portanto, de uma investidura especial, 
cujos parâmetros não são os mesmos para o exercício 
de um cargo público ordinário.

Na verdade, o exercício no Conselho se aproxima 
mais de um múnus público, em razão do qual determi-
nados cidadãos – sem se desvincularem das suas atri-
buições cotidianas – colaboram com o aperfeiçoamento 
dos trabalhos do Poder Judiciário.

A norma proposta é resul tado do que 
vem revelando a exitosa experiência de funciona-
mento do Conselho Nacional de Justiça, que nos seus 
primeiros anos de existência já demonstra o acerto e 
a  impor tânc ia  de  sua c r iação,  com expres-
s ivos  resu l tados  no  aprimoramento da prestação 
jurisdicional e da administração da Justiça em todo o 
país. A PEC pretende trazer para o texto maior, re-
gras que se revelaram acertadas e fundamentais para 
o bom andamento dos trabalhos do órgão de controle 
do Judiciário.

Desde o início de seu funcionamento, o CNJ vem 
sendo conduzido pelas poderosas e influentes mãos do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Estamos 
na terceira gestão do órgão e a decisão original do 
STF, de conduzir à presidência do CNJ, seu próprio 
gestor, embora não seja ainda uma imposição constitu-
cional, revelou-se mais que acertada, fundamental para 
a consolidação das iniciativas que adota o Conselho 
Nacional de Justiça, na sua missão institucional.

É essencial a unicidade e a coerência de coor-
denação do Poder Judiciário. O STF, na escala de 
hierarquia constitucional definida no art. 92, não está 
submetido ao controle do CNJ, mas uma liderança 
comum é imprescindível, para garantir a harmonia da 
política e programação de ambos os órgãos.

A Constituição Federal reconhece a importância 
de se manter uma unidade na gestão administrativa. 
O art. 84, II, dispõe que compete privativamente ao 
Presidente da República exercer, com o auxílio dos Mi-
nistros de Estado, a direção superior da administração 
federal. Esta disposição, que dá fundamento a diversas 
normas que atribuem ao presidente a nomeação para 
cargos nos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, preconiza que haja uma sintonia da gestão 
do Poder Executivo, em toda a sua amplitude. Com o 
Poder Judiciário não pode ser diferente.

É indispensável que o CNJ, como órgão do Poder 
Judiciário, tenha sua gestão em absoluta sintonia com 
o Chefe do Poder Judiciário, no caso o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. A eventual divergência na 
forma de condução dos órgãos comprometerá a efici-
ência e a coerência do seu funcionamento, podendo-
se chegar a situações de perplexidade, se duas vozes, 
com tamanha estatura e competência administrativa, 
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representarem o Poder Judiciário, ainda que dentro 
de espectros de competência diferentes. É que em 
muitos aspectos as atribuições de ambos os órgãos, 
na condução da Justiça Brasileira, precisam ser com-
patibilizadas. Cito como exemplos as discussões so-
bre o orçamento, o encaminhamento de Projetos de 
Lei de interesse da magistratura e o próprio relatório 
anual do CNJ, propondo providências, que, segundo 
a Constituição, deve integrar a mensagem do Presi-
dente do STF a ser remetida ao Congresso Nacional 
na abertura da sessão legislativa.

Ademais, acrescente-se um aspecto prático, se 
for mantida a atual redação do art. 103-B e parágrafos, 
da Constituição, e recaindo a presidência do CNJ sobre 
Ministro diverso do Presidente do STF, em razão da 
limitação de idade, mais um Ministro, além do Presi-
dente, ficará excluído da distribuição de processos no 
tribunal, o que de forma alguma contribui para o bom 
funcionamento da Corte.

Definido como premissa a importância de conso-
lidar-se na pessoa do mesmo Ministro do STF, o seu 
Presidente e o presidente do CNJ, necessário que se 
exclua da regra atual a idade limite especial, de 65 
anos, para o exercício das funções de Conselheiro do 
CNJ. Do contrário, a cada vez que o Presidente do STF 
alcançar idade superior a 65 anos ficará impedido de 
conduzir o Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, é de fundamental importância, pela in-
coerência que a norma atual encerra que se afaste a 
necessidade de ser submetido à sabatina no Senado o 
Presidente do CNJ, como Ministro do STF que é. Para 
alçar a condição de Ministro esta etapa já foi vencida 
e é por ostentar esta mesma condição que integrará 
o Conselho Nacional de Justiça, de forma que a regra 
atual traz sujeição indevida e desnecessária de um 
membro de Poder à exigência a que já se submeteu 
e ultrapassou.

Nesses termos, nos posicionamos pela aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 324, 
de 2009.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2009. – 
Deputado Paes Landim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A 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 mo-
dificar 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), em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição nº 324/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Paes Landim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benedito de Lira – Presidente, João Bittar – Vice-

Presidente, Paes Landim, Relator; Átila Lins, Carlos 
Willian, Humberto Souto, Mendes Ribeiro Filho – titu-
lares, Abelardo Lupion, Domingos Dutra, Edson Apa-
recido e Regis de Oliveira – suplentes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Benedito de Lira, Presidente – Paes Lan-
dim, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 2.663-C, DE 2003 
(Do Sr. Sandro Mabel)

Obriga os fabricantes de produtos 
que contenham lactose a informar essa 
característica, no rótulo ou embalagem; 
tendo pareceres: da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, pela aprovação (relator: DEP. NELSON 
MARQUEZELLI e relator-substituto: LUIZ 
PAULO VELLOZO LUCAS); da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação (relatora: DEP. RITA CAMATA); e da 
Comissão de Defesa do Consumidor pela 
aprovação, com emendas (relatora: DEP. 
TONHA MAGALHÃES).

Despacho: Às Comissões de  Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio;  
Seguridade Social e Família; Defesa do Con-
sumidor; 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 Defesa do 
Consumidor

I – Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, a ser apreciado 
por esta Comissão, determina que os fabricantes dos 
produtos que contém lactose informem o consumidor 
dessa característica, mediante a frase “Contém lactose” 
inscrita no rótulo ou embalagem, em caracteres com 
destaque, nítidos e de fácil leitura. Também concede o 
prazo de uma ano para a implementação das medidas 
necessárias ao cumprimento da norma.

O Autor justifica sua iniciativa em virtude do gran-
de número de pessoas que têm problemas de saúde 
ao ingerir produtos que contém lactose.

A presente proposição já recebeu pareceres pela 
sua aprovação, na Comissão de Economia, Indústria 
e Comércio e na Comissão de Seguridade Social e 
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Família e será, em seguida, apreciada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Dentro do prazo regimental, não lhe foram apre-
sentadas emendas.

II – Voto da Relatora

A Lei nº 8.078, de 1990, é bastante clara em seu 
art. 31, quando determina que a apresentação e a ofer-
ta de qualquer produto deve assegurar ao consumidor 
informações claras e precisas sobre sua composição, 
bem como sobre os riscos que apresente à saúde e à 
segurança. Sendo assim, todos os produtos que con-
tém lactose já são obrigados a informar o consumidor 
desse fato. Portanto, de acordo com a legislação em 
vigor, ao escolhermos um alimento no supermercado, 
encontraremos a informação referente à existência de 
lactose em sua composição.

Entretanto, o objetivo da iniciativa em pauta não 
é o mesmo do art. 31 da Lei nº 8.078, de 1990, que 
se caracteriza por ter a aplicação geral e abrangente 
própria de qualquer Código. Seu objetivo é particulari-
zar a norma como objetivo de oferecer ao consumidor, 
de forma mais adequada, uma informação de grande 
importância para a saúde de 25% dos brasileiros, apro-
ximadamente 40 milhões de pessoas que, segundo 
dados constantes do relatório aprovado pela douta Co-
missão de Seguridade Social e Família, apresentam, 
em maior ou menor grau, intolerância à lactose, cujos 
sintomas podem causar grande desconforto e prejudi-
car a absorção de nutrientes fundamentais.

Ao nosso ver, a proposição em apreciação é al-
tamente meritória pois, praticamente sem qualquer 
custo adicional, o consumidor passará a beneficiar-se 
do maior destaque que passará a ser dado, nas em-
balagens e rótulos dos produtos, a uma informação 
realmente relevante para sua saúde e segurança.

Devemos ainda dizer que o projeto de lei sob 
comento segue na esteira da Lei nº 10.674, de 2003, 
que obriga que os produtos alimentícios tragam em 
seu rótulo a inscrição: “Contém glúten”, ou “Não con-
tém glúten”, conforme o caso, a qual tem apresentado 
excelentes resultados. 

No entanto no sentido de aperfeiçoar o conteúdo 
proponho duas alterações de extrema relevância. A pri-
meira trata de acrescentar ao art. 2º a expressão “ao 
final da lista de ingredientes”. Dessa forma, define-se, 
expressamente, o local em que a inscrição “Contém 
lactose” deve ser impressa, permitindo a padronização 
dos rótulos e, consequentemente, o acesso facilitado 
do consumidor à essa informação.

A segunda modificação, que ora apresentamos, 
diz respeito a dilatação do prazo, de um para dois 
anos, possibilitando tempo hábil para que o fabrican-

te implemente a medida constante da iniciativa em 
exame. Dessa forma consideramos que, a alteração 
na rotulagem nutricional, contida na presente propo-
sição, possa ser adotada sem causar transtornos à 
atividade econômica.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 2.663, de 2003, com as emendas ane-
xas.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2009. – De-
putada Tonha Magalhães, Relatora.

EMENDA Nº1

Dê-se ao artigo 2º do Projeto de Lei n.º 
2.663, de 2003, a seguinte redação:

“Art. 2º A inscrição deve ser impressa 
no rótulo do produto, ao final da lista de ingre-
dientes, em caracteres com destaque, nítidos 
e de fácil leitura.”

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2009.– De-
putada Tonha Magalhães, Relatora.

EMENDA Nº2

Dê-se ao artigo 3º do Projeto de Lei n.º 
2.663, de 2003, a seguinte redação:

“Art. 3º O fabricante de produto objeto 
desta lei terá o prazo de dois anos, a contar 
de sua publicação, para implantar as medidas 
necessárias as medidas necessárias ao seu 
cumprimento.”

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2009.– De-
putada Tonha Magalhães, Relatora.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião da Comissão de Defesa do Consu-
midor, realizada hoje, acatei as seguintes sugestões 
do nobre Deputado Celso Russomanno, apresentadas 
durante a discussão do meu parecer ao Projeto de Lei 
nº 2.663, de 2003: a) retirar a emenda nº 2, recuperan-
do o texto original do art. 3º do Projeto; b) acrescentar 
emenda, impondo as apenações constantes na Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defe-
sa do Consumidor, para o caso de não cumprimento 
do disposto na lei. 

Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 2.663/2003, com as 2 emendas anexas, 
contemplando as alterações propostas.

Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2009.– 
Deputada Tonha Magalhães, Relatora.

EMENDA Nº 1/2009

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 
2.663, de 2003, a seguinte redação:
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“Art. 2º A inscrição deve ser impressa 
no rótulo do produto, ao final da lista de ingre-
dientes, em caracteres com destaque, nítidos 
e de fácil leitura.”

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009.– De-
putada Tonha Magalhães, Relatora.

EMENDA Nº 2/2009

Adite-se o seguinte artigo 4º do Projeto 
de Lei nº 2.663, de 2003, renumerando-se o 
atual art. 4º para art. 5º:

“Art. 4º O não cumprimento do dispos-
to nesta Lei sujeita o infrator às sanções e 
penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor.”

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009.– Deputado 
Tonha Magalhães, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião extraordinária realizada hoje, aprovou, unani-
memente, com 2 (duas) emendas, o Projeto de Lei 
nº 2.663/2003,nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Tonha Magalhães, que apresentou comple-
mentação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ana Arraes – Presidenta; Filipe Pereira e Vinicius 

Carvalho – Vice-Presidentes; Antonio Cruz, Carlos 
Sampaio, Celso Russomanno, Dimas Ramalho, Dr. 
Nechar, Elismar Prado, Elizeu Aguiar, Felipe Bornier, 
José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Luiz Bittencourt, 
Neudo Campos, Tonha Magalhães, Bruno Rodrigues, 
João Carlos Bacelar, Julio Semeghini e Nilmar Ruiz.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009.– De-
putada Ana Arraes, Presidenta.

PROJETO DE LEI Nº 130-C, DE 2007 
(Do Sr. Max Rosenmann)

Institui o dia 8 de maio como o “Dia 
Nacional do Turismo” e confere a Alberto 
Santos Dumont o título de “Pai do Turismo 
Brasileiro”; tendo pareceres: da Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação, com 
emenda (relatora: DEP. ELCIONE BARBA-
LHO); da Comissão de Turismo e Despor-
to, pela aprovação deste, com emenda, e 
pela rejeição da Emenda da Comissão de 
Educação e Cultura (relator: DEP. ALEX 
CANZIANI); e da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legis-

lativa deste e das Emendas da Comissão 
de Educação e Cultura e da Comissão de 
Turismo e Desporto (relator: DEP. VITAL DO 
RÊGO FILHO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Turismo e Desporto; e  Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) para fins 
Regimentais, Conserva a Cec a Atribuição de 
Opinar Sobre a Proposição como Comissão 
de Mérito Preponderante, Notadamente para 
Aplicação da Regra de Precedência Inscrita 
No Art. 191, Inciso III, do Regimento Interno, 
Caso a Matéria seja Guindada à Apreciação 
do Plenário da Câmara dos Deputados.

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 

O Projeto de Lei em tela, de autoria do Deputado 
Max Rosenmann, institui o Dia Nacional do Turismo, 
a ser celebrado, anualmente, em todo o território na-
cional, no dia 8 de maio. Embora mencione na emen-
ta que confere a Alberto Santos Dumont o título de 
“Pai do Turismo Brasileiro”, no corpo do projeto nada 
menciona.

O autor argumenta em sua justificação que pou-
cos brasileiros sabem que o Parque Nacional do Igua-
çu – ícone do turismo nacional – teve seu destino 
delineado pelas mãos de Alberto Santos Dumont. 
Informa que o decreto paranaense que promoveu a 
desapropriação de terras junto às cataratas do Iguaçu 
e declarou-as de utilidade pública para a criação de 
um Parque resultou de conversa mantida pelo grande 
inventor brasileiro com o então Presidente do Estado 
do Paraná no dia 8 de maio de 1916. Por essa razão, 
considera que a iniciativa ora analisada representaria 
uma forma de reconhecimento a mais deste feito de 
Santos Dumont.

O autor menciona também o trabalho do Professor 
Átila José Borges, da Universidade Federal do Paraná, 
no sentido de que Santos Dumont seja reconhecido 
como “Pai do Turismo Brasileiro” e o dia 8 de maio seja 
declarado “Dia Nacional do Turismo”.
O projeto tramita em regime ordinário (art. 151, III, 
RICD), é de competência conclusiva das comissões 
(art. 24, II, RICD) e foi distribuído, para análise de 
mérito, às Comissões de Educação e Cultura e Turismo 
e Desporto.

Da análise dos autos, verifica-se que a relatora, 
Deputada Elcione Barbalho, apresentou dois pareceres 
à Comissão de Educação e Cultura. O primeiro aprova 
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a matéria com emenda para incluir artigo 2º ao projeto, 
conferindo a Alberto Santos Dumont o título de Patrono 
do Turismo Brasileiro. O segundo, ao contrário, aprova a 
matéria, mas com emenda para alterar a ementa da pro-
posição e retirar do seu texto a menção ao título de Pai 
do Turismo Brasileiro a Santos Dumont. Como também 
perante a referida Comissão foi apresentado voto em se-
parado pelo Deputado Clodovil Hernandes argumentan-
do que a designação de “Patrono do Turismo Nacional” 
já havia sido atribuída ao Governador Mário Covas, pela 
Lei nº 10.471, de 25 de junho de 2002, conclui-se que o 
parecer válido é o segundo.

A Comissão de Turismo e Desporto aprovou o pro-
jeto com emenda idêntica à da Comissão de Educação e 
Cultura, pois em função da confusão dos autos, interpre-
tou que o parecer aprovado tinha sido o primeiro.

Neste órgão técnico, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Segundo mandamento regimental desta Casa (art. 
32, IV, a e art. 54), cabe a esta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania a pronúncia acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 130, de 2007, bem como das emen-
das a ele apresentadas na Comissão de Educação e 
Cultura e Turismo e Desporto.

Os requisitos constitucionais formais exigidos para 
a regular tramitação da proposição foram atendidos, 
na medida em que o projeto disciplina matéria relativa 
à cultura, sendo, então, competência legislativa con-
correntemente da União sobre ela legislar (CF, art. 24, 
IX). Em decorrência, afere-se do texto constitucional 
caber ao Congresso Nacional dispor sobre as maté-
rias de competência da União, com a posterior sanção 
do Presidente da República (CF, art. 48). Outrossim, 
a iniciativa parlamentar é legítima, uma vez que não 
se trata de assunto cuja iniciativa esteja reservada a 
outro Poder (CF, art. 61).

Paralelamente, observa-se que as proposições 
também respeitam os demais dispositivos constitucio-
nais de cunho material, estando em inteira conformida-
de com o ordenamento jurídico em vigor no País, bem 
como com os princípios gerais de Direito.

No que se refere à técnica legislativa, o projeto 
tornou-se adequado com a apresentação das emendas 
pelas comissões de mérito, que o deixou em acordo 
com as disposições da Lei Complementar nº 95/98, al-
terada pela Lei Complementar nº 107/01, que dispõem 
sobre as normas de elaboração das leis.

Isto posto, o voto é no sentido da constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 

de Lei nº 130, de 2007 e das emendas da Comissão 
de Educação e Cultura e da Comissão de Turismo e 
Desporto.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2009.– Depu-
tado Vital do Rêgo Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 130-B/2007, da Emenda 
da Comissão de Educação e Cultura e da Emenda da 
Comissão de Turismo e Desporto, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Vital do Rêgo Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
adeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Bis-
caia, Augusto Farias, Colbert Martins, Emiliano José, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, 
Jefferson Campos, José Genoíno, Marçal Filho, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
gis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Amorim, Edu-
ardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, José Guima-
rães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e 
Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– De-
putado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.377-A, DE 2007 
(Do Sr. Silvinho Peccioli)

Acresce dispositivos ao art. 10 da Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei da Im-
probidade Administrativa, para dispor sobre 
a guarda e conservação de bens apreen-
didos pela Administração Pública; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção deste, com substitutivo, e pela rejeição 
das emendas apresentadas na Comissão 
(relator: DEP. FILIPE PEREIRA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público
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EMENDA nº 1/2007 – CTASP

Modifique-se o art. 1º do projeto, dan-
do a seguinte redação ao inciso XVI, do art. 
10, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
proposto:

“Art. 1º. .............. ...................................
Art. 10.......................... ..........................  
XVI – permitir, facilitar ou concorrer, do-

losamente, para a depredação ou degradação 
de quaisquer bens apreendidos pela adminis-
tração.” 

Justificação

A proposição em comento traz importante regra-
mento voltado ao trato para com os bens apreendidos.

Acontece que a problemática relativa à ques-
tão em tela é extremamente complexa, por envolver 
diversos organismos e autoridades que compõem a 
segurança pública.

Na maioria das vezes, nos deparamos com depó-
sitos que possuem condições inapropriadas à guarda 
de bens, por notória falta de investimento do Poder 
Público, fato que impõe que autoridade responsável 
pela apreensão, guarde o bem nesse único local que 
lhe é disponibilizado, embora em condições não pro-
pícias para tanto.

Com toda a vênia, nos parece leviano atribuir a 
essa autoridade, responsabilidade objetiva pela de-
predação ou degradação do bem apreendido, eis que, 
como já dito, na grande maioria das vezes o dano ad-
vém da condição do local de armazenamento, repita-se, 
sendo esse quase sempre o único disponível.

Portanto, entendemos justa e devida a respon-
sabilização da respectiva autoridade, apenas quando 
concorreu de forma dolosa para depredação ou de-
gradação do bem, por ser medida de pura justiça e 
sob pena de se punir aquele que, pelas circunstâncias 
impostas pelo Estado, não lhe era exigida conduta di-
versa daquela adotada.

A culpa stricto sensu é de complexa apuração em 
face da diversificada game de responsabilidade direta 
ou indireta quanto ao armazenamento do bem, desde 
a manutenção do depósito até a segurança do local.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2007.– De-
putado Laerte Bessa, PMDB/DF.

EMENDA nº 2/2007-CTASP

Modifique-se o art. 1º do projeto, dando 
a seguinte redação ao § 4º, do art. 10, da Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, proposto:

“Art. 1º. ......... ........................................

Art. 10 ...................................................  
 .......................................................................  

§ 4º. Quando for dada destinação aos 
bens apreendidos, nos termos da legislação 
específica, em cada caso, serão estes nova-
mente vistoriados para confrontar-se seu es-
tado de conservação com aquele descrito no 
laudo elaborado no momento da apreensão, 
respondendo aquele que detém a sua carga 
pela depredação ou degradação dolosa por-
ventura existente, nos termos deste artigo.” 
(NR).” 

Justificação

A proposição em comento traz importante re-
gramento voltado ao trato para com os bens apreen-
didos.

Acontece que a atribuição de responsabilidade 
objetiva à autoridade responsável pela apreensão do 
bem, em face de sua depredação ou degradação, dei-
xando de lado aquele que efetivamente detém a carga 
do objeto, nos parece, com toda a vênia, equivocado.

Nos casos em que a lei autoriza o uso do bem 
apreendido, deve este ser colocado sob carga do res-
ponsável por seu uso e sobre ele deve recair a res-
ponsabilidade inerente por sua indevida degradação 
ou depredação. 

Outrossim, para se atribuir responsabilidade sobre 
o dano ao servidor, necessário se faz a presença do 
dolo, eis que a responsabilidade objetiva é do Estado, 
na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as-
segurado o direito de regresso contra o responsável 
pelo prejuízo ao erário.

A culpa stricto sensu é de complexa apuração 
quando o uso do bem está voltado à área de segurança 
pública, eis que o estrito cumprimento do dever legal 
impõe ao policial a utilização do bem em condições 
adversas, que acabam por resultar em deterioração 
do bem maior do que a ordinária.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2007.– De-
putado Laerte Bessa, PMDB/DF.

I – Relatório 

Apresentado pelo ilustre Deputado Silvinho Pec-
cioli, o Projeto de Lei nº 1.377, de 2007, tem como 
finalidade caracterizar como ato de improbidade ad-
ministrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação 
ou omissão que permita, facilite ou concorra para a 
depredação ou degradação de bens apreendidos pela 
Administração, incluindo, para tanto, novo inciso no art. 
10 da Lei nº 8.429, de 1992.
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Além disso, a proposição estabelece procedi-
mento a ser observado quando da apreensão de bens 
pela Administração.

A Justificação da proposição apresenta as seguin-
tes considerações referentes à alteração pretendida:

Existem, em nosso país, diversas leis que tratam 
da apreensão de bens pela administração, a exemplo 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código de Processo 
Penal, da Lei nº 4.771, de 1965 – Código Florestal, da 
Lei nº 6.368, de 1976, que dispõe sobre a prevenção e 
repressão ao tráfico e uso indevido de drogas, da Lei nº 
6.575, de 1978, que dispõe sobre o depósito e venda 
de veículos removidos, apreendidos e retidos em todo 
o território nacional, da Lei n] 9.503, de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro, da Lei nº 9.613, de 1998, que 
dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, e da Lei nº 11.101, de 2005, 
que regula a recuperação judicial e extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, 
entre outras.

Porém, não obstante seja presumível que a admi-
nistração torna-se depositária e, portanto, responsável 
pelos bens apreendidos e por suas guarda e conser-
vação, nenhuma destas normas dispõe claramente 
sobre a existência de tal responsabilidade e de que 
forma se aplica.

Foram apresentadas duas emendas, de autoria 
do Deputado Laerte Bessa, ao Projeto de Lei nº 1.377, 
de 2007, ambos com a finalidade de excluir a conduta 
culposa das ações tipificadas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em acordo com o disposto no art. 32, inciso XVIII, 
alínea “p”, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, cabe agora a esta Comissão manifestar-se 
sobre o mérito da proposição em exame.

Como registrado anteriormente, os objetivos es-
senciais do Projeto de Lei nº 1.377, de 2007, são:

a) caracterizar como ato de improbidade admi-
nistrativa qualquer ação ou omissão que permita, fa-
cilite ou concorra para a depredação ou degradação 
de bens apreendidos pela Administração.

b) estabelecer procedimento a ser observado 
quando da apreensão de bens pela Administração.

A primeira pretensão, em nosso entendimento, 
não deve merecer acolhida, por apresentar óbice ju-
rídico incontornável. A segunda finalidade, por sua 
vez, merece plena acolhida por fixar procedimento 
uniforme relacionado com a apreensão de bens pela 
Administração.

A primeira pretensão contida no Projeto de Lei nº 
1.377, de 2007, afigura-se juridicamente inadequada 
pelas seguintes razões:

I – a proposição, visando dar concretude à pre-
tensão já exposta, acresce inciso ao art. 10 da Lei nº 
8.429, de 1992, cujo caput apresenta a seguinte re-
dação:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário qual-
quer ação ou emissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
mal-baratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
Lei, e notadamente;”

II – o art. 1º da Lei nº 8.429, de 1992, por sua 
vez, refere-se à administração direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios;

III – dessa forma, a tutela da Lei de Improbidade 
Administrativa recai sobre o patrimônio público per-
tencente à Administração Pública de qualquer esfera, 
não atingindo bens de particulares que estejam sob 
sua guarda, em decorrência de apreensão;

IV – a pretensão contida no Projeto de Lei nº 
1.377, de 2007, em que pese a sua louvável preocu-
pação de preservar bens apreendidos pela Adminis-
tração, demonstra-se juridicamente incompatível com 
a Lei de Improbidade Administrativa, pois essa norma, 
como já foi dito, protege bens integrantes do acervo 
patrimonial da Administração Pública e não aqueles 
que se encontram sob sua guarda eventual;

VI – a proteção de bens apreendidos pela Admi-
nistração, que dever ser observada pelo Estado, bem 
como a reparação de danos decorrentes dessa custó-
dia, refogem ao contexto jurídico–normativo da Lei de 
Improbidade Administrativa, devendo encontrar tutela 
em outras normas ordinárias, com respaldo na previsão 
contida no § 6º do art. 37 da Constituição Federal;

VII – a determinação contida no § 4º do art. 37 
da Constituição Federal tem como escopo a proteção 
do patrimônio do Estado, destinando-se, por sua vez, 
a contida no § 6º do art. 37 da Lei Fundamental à pro-
teção do patrimônio de terceiros, quando lesado pelos 
órgãos e entidades estatais;

VIII – por fim, cabe ressaltar que, em razão da 
argumentação anteriormente exposta, o Projeto de 
Lei nº 1.377, de 2007, apresenta constitucionalidade 
questionável, tendo em vista o propósito contido no § 
4º do art. 37 da Constituição Federal.

No que diz respeito ao procedimento estabelecido 
pela proposição, nosso posicionamento é plenamente 
favorável à sua fixação em lei, razão pela qual oferece-
mos substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.377, de 2007, 
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que contempla, além da instituição legal do procedi-
mento a ser observado quando da apreensão de bens 
pela Administração, previsão de responsabilidade civil, 
penal e administrativa dos agentes públicos no caso 
de depredação ou degradação de bens apreendidos 
sob sua custódia.

Dessa forma, por todo o exposto, manifestamo-
nos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.377, de 2007, 
na forma do substitutivo que oferecemos em anexo, e 
pela rejeição das emendas oferecidas, com base no 
art. 129, inciso II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. 

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009.– Depu-
tado Filipe Pereira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 1.377, DE 2007

Dispõe sobre a guarda e conservação 
de bens apreendidos pela Administração 
Pública Federal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a guarda e a con-

servação de bens apreendidos pela Administração Pú-
blica Federal e sobre a responsabilidade dos agentes 
públicos responsáveis pela sua custódia.

Art. 2º No ato de apreensão de bens pela Admi-
nistração Pública Federal deverá ser elaborado, pela 
autoridade apreendedora, laudo de vistoria que des-
creva as características e condições de conservação 
dos bens e de suas partes integrantes e acessórios, 
quando houver, sendo entregue uma via ao proprie-
tário, ou proprietário, ou seu representante legal, con-
tra recibo.

§ 1º No caso de a autoridade apreendedora não 
elaborar o laudo de vistoria, previsto no caput deste 
artigo, assumirá, tacitamente, responsabilidade pelos 
bens apreendidos, considerados estes e suas partes 
em perfeito estado de conservação.

§ 2º Quando for dada destinação aos bens apre-
endidos, nos termos da legislação específica, em cada 
caso, serão estes novamente vistoriados para con-
frontar-se seu estado de conservação com aquele 
descrito no laudo elaborado no momento da apreen-
são, respondendo o agente público, responsável pela 
custódia, pela depredação ou degradação porventura 
existentes.

Art. 3º Os bens apreendidos pela Administração 
Pública Federal deverão ser adequadamente acondi-
cionados, tendo em vista preservá-los de depredação 
ou degradação.

§ 1º Guarda adequada é a que proporciona a 
preservação do bem no estado em que foi apreendi-

do pela Administração, devendo considerar a natureza 
do bem, suas dimensões e outras especificidades que 
reclamem acondicionamento apropriado.

§ 2º Na ausência de depósitos públicos que pro-
porcionem guarda adequada, a Administração poderá 
contratar, mediante licitação, empresas especializadas 
para a guarda e conservação de bens apreendidos, 
ressalvados bens que, por sua natureza, exijam guar-
da estatal.

Art. 4º O agente público responsável pela custó-
dia de bens apreendidos pela Administração Pública 
Federal responderá civil, penal e administrativamente 
pela depredação ou degradação dos bens sob sua 
guarda, nos termos da legislação em vigor.

Art. 5º As sanções civis, penais e administrativas 
poderão cumular-se, sendo independentes entre si, 
ressalvadas as causas naturais de depreciação.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009.– Deputado 
Filipe Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.377/07, 
com substitutivo, e rejeitou as emendas apresentadas 
na Comissão, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Filipe Pereira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Edgar Moury, 
Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Par-
cianello, Laerte Bessa, Luiz Carlos Busato, Mauro Na-
zif, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Wilson Braga, Arman-
do Abílio, Carlos Alberto Leréia, Edinho Bez, Emilia 
Fernandes, Gladson Cameli, Ilderlei Cordeiro, Maria 
Helena e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– De-
putado Sabino Castelo Branco, Presidente

PROJETO DE LEI N.º 1.626-A, DE 2007 
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Dispõe sobre a gestão da Área de Pro-
teção Ambiental do Planalto Central; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
(relatora: DEP. MANUELA D’ÁVILA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; Econstituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD) 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório 

De autoria do ilustre Deputado Augusto Carvalho, 
o projeto de lei sob parecer objetiva transferir a gestão 
da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Cen-
tral para os governos do Distrito Federal e de Goiás.

A proposta já foi objeto de debate nesta Casa, por 
meio do Projeto de Lei nº 2.572, de 2003, de autoria 
do então Deputado Jorge Pinheiro, tendo sido aprova-
da por unanimidade por esta Comissão. Entretanto, foi 
arquivada ao final da legislatura anterior.

Além desta Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, a proposição será também 
apreciada, no mérito, pela Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, e, ainda, pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, regimentalidade 
e juridicidade.

No prazo regimental, nenhuma emenda foi apre-
sentada ao projeto.

II – Voto da Relatora

Nos termos do art. 32, XVIII, alínea “p”, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a 
esta Comissão manifestar-se sobre o mérito da pro-
posição.

Por ocasião da apreciação do Projeto de Lei nº 
2.572, de 2003, o Deputado Jovair Arantes, relator da 
aludida proposição, que deu origem ao presente projeto 
de lei, apresentou o seu parecer, aprovado por una-
nimidade nesta Comissão, cujo respectivo voto adoto 
integralmente por concordar com os seus argumentos, 
que se aplicam plenamente ao projeto sob epígrafe, a 
seguir reproduzidos:

“De fato, o Decreto sem número de 10 
de janeiro de 2002 que criou a Área de Pro-
teção Ambiental – APA do Planalto Central no 
Distrito Federal e no Estado de Goiás, em seu 
art. 7º, cometeu ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA sua implantação, supervisão, admi-
nistração e fiscalização, ainda que em articula-
ção com os demais órgãos federais, estaduais, 
distritais e municipais envolvidos, assim como 
organizações não-governamentais atuantes na 
área descrita no referido normativo.

A própria Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
1981, que dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental 
já previra, em seu art. 9º, a participação dos 
órgãos estaduais de meio ambiente na fisca-
lização e supervisão das APA. Esta atuação 
estadual, no entanto, se dá de forma comple-
mentar à atuação do IBAMA, observadas as 
normas estabelecidas pelo Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente – CONAMA, conforme 
estabelece a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente.

Assim, observa-se que a atuação esta-
dual e distrital nas APA é sempre secundária à 
atuação federal, o que dificulta a implantação, 
neste nível, de políticas de meio ambiente re-
almente eficazes, que possibilitem a utilização 
das áreas protegidas com o mínimo de agres-
são ao meio ambiente. O projeto em tela tem o 
mérito de resolver em definitivo esta situação, 
que é definida ao transferir-se a gestão da APA 
do Planalto Central para os governos do Dis-
trito Federal e do Estado de Goiás.

(...)”
Diante do exposto, e também em homenagem ao 

profícuo trabalho desenvolvido pelo Deputado Jovair 
Arantes, submeto o meu voto pela APROVAÇÃO, no 
mérito, do Projeto de Lei nº 1.626, de 2007.

Sala da Comissão, 17 de julho de 2009.– Depu-
tada Manuela D’ávilla, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.626/07, 
nos termos do parecer da relatora, Deputada Manue-
la d’Ávila.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

d’Ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Edgar Moury, 
Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Par-
cianello, Laerte Bessa, Luiz Carlos Busato, Mauro Na-
zif, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Wilson Braga, Arman-
do Abílio, Carlos Alberto Leréia, Edinho Bez, Emilia 
Fernandes, Gladson Cameli, Ilderlei Cordeiro, Maria 
Helena e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– De-
putado Sabino Castelo Branco, Presidente

PROJETO DE LEI N.º 1.749-C, DE 2007 
(Do Sr. Juvenil Alves)
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Denomina “Ponte Dr. Carlos Geraldo 
Valadares”, que está localizada na divisa 
do Município de Martins Campos – Abae-
té, no Estado de Minas Gerais, na BR-352, 
sob o Rio São Francisco; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação, com emenda (relator: DEP. VI-
TOR PENIDO); da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação deste, com emen-
das (relator: DEP. GILMAR MACHADO); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste e da 
Emenda Comissão de Viação e Transportes, 
nos termos das Emendas da Comissão de 
Educação e Cultura (relator: DEP. CARLOS 
WILLIAN).

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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Cuida-se de Projeto de Lei de autoria do nobre 
Deputado Juvenil Alves, que tem por escopo dar o 
nome de “Dr. Carlos Geraldo Valadares” à ponte loca-
lizada na BR-352, divisa dos Municípios de Martinho 
Campos e Abaeté. 

Na Justificação, o autor conta a história do ho-
menageado, que foi professor e diretor do Colégio 
Comercial de Abaeté, Presidente do Abaeté Atlético 
Clube, membro do Lions Clube de Abaeté, Presidente 
da Associação dos Municípios do Alto São Francisco, 
Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil, além de vereador e Presidente da Câmara 
Municipal de Abaeté, Vice-Prefeito e Prefeito da cida-
de, quando teve oportunidade de empreender várias 
obras, entre as quais o Terminal Rodoviário local, o 
Pronto Atendimento Médico “Dr. Avelino”, a Escola 
Municipal Irmã Maria de Lourdes e o Aeroporto de 
Abaeté, tendo falecido em 27 de agosto de 1998, aos 
cinqüenta e oito anos.

A Comissão de Viação e Transportes, pronun-
ciando-se sobre o mérito da proposição, aprovou-a 
unanimemente, com emenda de técnica, nos termos 
do voto do Relator, Deputado Vitor Penido.

Por sua vez, a Comissão de Educação e Cultura 
rejeitou a emenda da Comissão anterior, que manteve 

erroneamente o nome do Município mineiro citado no 
projeto e, em posição unânime, aprovou a proposição 
com duas emendas de técnica legislativa, conforme a 
orientação do Relator, Deputado Gilmar Machado.

Nos termos do artigo 32, IV, a, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, da juridi-
cidade e da técnica legislativa das proposições.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto, que obedece ao rito ordinário de 
tramitação e está sujeito à apreciação conclusiva das 
comissões.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei em exame observa os requisitos 
constitucionais relativos à competência legislativa da 
União, às atribuições do Congresso Nacional e à ini-
ciativa parlamentar, nada havendo a obstar ao pros-
seguimento da matéria, no que concerne à sua cons-
titucionalidade formal ou material.

No que se refere à juridicidade, entendemos que 
a proposta em si não diverge de princípios jurídicos que 
possam barrar a sua aprovação por esta Comissão, 
restando, ao contrário, bem inserida no ordenamento 
jurídico-positivo pátrio.

É, inclusive, amparada, pelo artigo 2.º da Lei n.º 
6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a 
denominação de vias e estações terminais do Plano 
Nacional de Viação, e dá outras providências, cuja re-
dação é a seguinte:

“Art. 2º. Mediante lei especial, e obser-
vada a regra estabelecida no artigo anterior, 
uma estação terminal, obra-de-arte ou trecho 
de via poderá ter, supletivamente, a designa-
ção de um fato histórico ou de nome de pessoa 
falecida que haja prestado relevante serviço à 
Nação ou à Humanidade. “ – grifou-se –

No que toca, no entanto, à técnica legislativa, o 
projeto original desobedece os ditames da Lei Com-
plementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 
a consolidação das leis, ...”, alterada pela Lei Comple-
mentar n.º 107, de 26 de abril de 2001, o que resvala 
em sua juridicidade.

No entanto, as Comissões de mérito já lhe ofere-
ceram emendas saneadoras dos vícios (a Comissão 
de Educação e Cultura complementando a correção 
iniciada pela Comissão de Viação e Transportes), de 
maneira a adequar a proposição original às normas 
da referida lei complementar. 
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Feitas essas considerações, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa do Projeto de Lei n.º 1.749, de 2007, com as 
emendas da Comissão de Educação e Cultura (a 
emenda da Comissão de Viação e Transportes, ainda 
que constitucional e jurídica, foi absorvida por emenda 
da Comissão posterior).

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008.– 
Deputado Carlos Willian, 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 Lei nº 1.749-B/2007 
e da Emenda Comissão de Viação e Transportes, nos 
termos das Emendas da Comissão de Educação e 
Cultura,de acordo com oParecer do Relator, Deputa-
do Carlos Willian.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Bis-
caia, Augusto Farias, Colbert Martins, Emiliano José, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, 
Jefferson Campos, José Genoíno, Marçal Filho, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
gis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Amorim, Edu-
ardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, José Guima-
rães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e 
Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– De-
putado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.207-B, DE 2007 
(Da Sra. Nilmar Ruiz)

Institui o Dia do Quadrilheiro, a ser co-
memorado anualmente no dia 27 de junho; 
tendo pareceres: da Comissão de Educação 
e Cultura, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. NEILTON MULIM); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura (rela-
tor: DEP. GONZAGA PATRIOTA).

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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

1. O presente Projeto de Lei visa a institui o Dia 
do Quadrilheiro, a ser comemorado anualmente, em 
todo o território nacional, no dia 27 de junho.

2. Diz a justificação:
“A quadrilha, dança folclórica brasileira, 

de origem européia, tem significativa partici-
pação popular, especialmente, de jovens que 
treinam durante todo o ano para as tradicionais 
festas juninas.

Hoje, em todas as cidades brasileiras, 
com destaque nas cidades do norte e nor-
deste, existem vários grupos de quadrilhas 
com mais de cinqüenta componentes cada 
chamados de quadrilheiros. As festas duram 
vários dias, e há grande movimentação de 
público, com músicas e danças alusivas aos 
personagens e fatos da cultura local, regional 
e nacional, atraindo turistas e oportunidades 
de geração de renda.

Ao estimularmos as manifestações cultu-
rais do nosso povo estamos não só reconhe-
cendo os cantares e falares da nossa gente 
como estamos registrando a nossa memória 
nacional, fortalecendo o artesanato, o turismo 
e criando novas oportunidades. Ao dedicarmos 
um dia ao quadrilheiro, justamente, no mês de 
junho, estamos oficialmente incorporando essa 
tradição das manifestações culturais brasileiras 
e homenageando a todos que fazem com que 
se preserve esse legado nacional.”

3. Na Comissão de Educação e Cultura foi o PL 
aprovado, por unanimidade, com Substitutivo, nos 
termos do parecer do Relator Dep. Neilton Mulim, do 
qual se colhe:

“Uma quadrilha junina não é simples-
mente um grupo de pessoas que se juntam 
no mês de junho para dançar e comemorar 
a festa de São João. Esse evento reúne par-
ticipação, socialização, movimento comunitá-
rio, organização, acesso à produção cultural, 
produção de subjetividade, lazer, cidadania, 
prevenção, educação, identidade, expressão, 
resistência cultural, tradição, intensidade e 
arte, verdadeiros elementos que compõe uma 
quadrilha junina.
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As quadrilhas juninas representam um 
movimento intenso de organização, equipa-
rável (guardados as devidas proporções) ao 
carnaval para as comunidades do Rio de Ja-
neiro e a Festa do Boi para as comunidades de 
Parintins. Elas garantem a participação ativa 
dos membros da comunidade numa prática 
que movimenta crianças, jovens e adultos, ou 
seja, todas as famílias durante todo o ano, na 
organização, ensaios e eventos.

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

O quadrilheiro é a pessoa que dá forma 
e vida a todo esse processo de construção 
dessa majestosa festa que é a quadrilha juni-
na. Um profissional que se dedica o ano inteiro 
para ver, nos meses de junho e julho, o fruto 
do seu trabalho incansável, a valorização da 
cultura popular brasileira.

 ..............................................................
Assim, esta proposição resgata uma dí-

vida cultural com a sociedade brasileira, e 
para melhor expressar a vontade legislativa 
visando evitar ambigüidade no nome é que 
apresentou um substitutivo alterando a emen-
ta e o art. 1º .”

4. O Substitutivo sugere a alterações do dia para 
“Dia Nacional do Quadrilheiro Junino”, “o profissional 
que utiliza meio de expressão artística cantada, dan-
çada ou falada transmitida por tradição popular, em 
Festas Junina”.

É o relatório.

II – Voto do Relator

1. Compete a Esta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania a Análise de projetos, emendas 
e substitutivos oferecidos à Câmara e suas Comissões, 
a luz da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e técnica legislativa, em razão do art. 
32, IV, alínea a do Regimento Interno.

2. Trata-se de dedicar o dia 27 de junho de cada 
ano para ser comemorar o Dia do Quadrilheiro, a que 
o Substitutivo prefere denominar Quadrilheiro Junino, 
afastando outras interpretações errôneas .

3. Cuidando da cultura, dispõe a Constituição 
Federal, no art. 215, caput e §§ 1º e 2º:

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e aces-
so às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das ma-
nifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-bra-

sileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de da-
tas comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 

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

4. Vê-se, assim, que na letra e no espírito da 
Constituição o projeto encontra guarida.

5. Em tais condições, a proposição e a emenda 
da Comissão de Educação e Cultura atende aos pres-
supostos de constitucionalidade e juridicidade, apre-
sentando, outrossim, boa técnica legislativa. 

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2008.– 
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 Lei nº 2.207-A/2007 e 
do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Gonza-
ga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Bis-
caia, Augusto Farias, Colbert Martins, Emiliano José, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, 
Jefferson Campos, José Genoíno, Marçal Filho, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
gis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Amorim, Edu-
ardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, José Guima-
rães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e 
Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– De-
putado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.297-A, DE 2007 
(Do Sr. Fernando Coelho Filho)

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Petrolina, Estado de Pernam-
buco; tendo parecer da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio, pela aprovação (relator: DEP. JOÃO 
MAIA).
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Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, Ricd) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (ART. 
54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 2.297/07, de autoria do no-
bre Deputado Fernando Coelho Filho, autoriza, em 
seu art. 1º, o Poder Executivo a criar uma Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
pernambucano de Petrolina, regulados a sua criação, 
as suas características, os seus objetivos e o seu fun-
cionamento pela legislação pertinente. O art. 2º, por 
seu turno, revoga o limite de 14 ZPE com autorização 
permitida, especificado pelo art. 1º da Lei nº 8.015, 
de 07/04/90.

Em sua justificação, o ilustre Autor argumenta 
que o pólo formado pelas cidades de Petrolina e 
Juazeiro vem registrando um forte desenvolvimen-
to desde a implementação da fruticultura irriga-
da, fazendo com que a região já seja responsável 
por 30% das exportações brasileiras de frutas. De 
acordo com o insigne Parlamentar, no entanto, os 
custos de exportação e de modernização compro-
metem a capacidade dos produtores, especialmen-
te, segundo ele, os de porte pequeno e médio, de 
enfrentar o elevado nível de concorrência externa. 
A seu ver, a implantação de uma ZPE em Petrolina 
concorreria para a consecução desse objetivo, ten-
do em vista as peculiaridades de um tal enclave, a 
perspectiva de instalação na cidade de um Recin-
to Especial para Despacho Aduaneiro de Exporta-
ções – Radex e a infra-estrutura física já existente 
para o escoamento da produção agroindustrial da 
região. Desta forma, o nobre Autor considera que 
uma ZPE em Petrolina representaria um passo fun-
damental para a preservação do modelo que vem 
sendo aplicado no sertão nordestino, com a geração 
de mais empregos e a atração de novos e maiores 
investimentos para a fruticultura e o setor agrícola 
regional e brasileiro.

O Projeto de Lei nº 2.297/07 foi distribuído em 
05/11/07, pela ordem, às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças 
e Tributação, inclusive para exame de mérito, e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de 
tramitação ordinária. Encaminhada a matéria ao nosso 
Colegiado em 13/11/07, recebemos, em 07/12/07, a 

honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 20/12/07. 

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

As Zonas de Processamento de Exportação são 
um instrumento de incentivo ao comércio exterior e 
ao desenvolvimento local e regional de que se lança 
mão em todo o mundo. De uma forma geral, trata-se 
de enclaves sujeitos a um regime tributário especial, 
voltado para a facilitação das exportações. A análise 
do histórico global das ZPE permite sustentar a cons-
tatação de que elas têm cumprido este objetivo nos 
mais diferentes países, independentemente do grau 
de desenvolvimento, do regime político e da forma de 
organização da economia.

No Brasil, o conceito de ZPE foi introduzido na 
economia por meio das definições constantes do Decre-
to-Lei nº 2.452, de 29/07/88. Nos seis anos seguintes, 
seria autorizada a criação de 17 desses enclaves. Até o 
momento, porém, nenhum deles saiu do papel, mercê, 
em grande medida, do desinteresse ou da franca hos-
tilidade dos sucessivos governos para com a idéia. 

A situação modificou-se sensivelmente, entretan-
to, no ano passado. Com a vigência da Lei nº 11.508, 
de 20/07/07, o atual Governo Federal engajou-se no 
esforço de reconstruir o arcabouço normativo das ZPE, 
adequando-o à notável evolução por que passou a eco-
nomia brasileira nas últimas duas décadas. Posterior-
mente, a Medida Provisória nº 418, de 14/02/08, veio 
acrescentar importantes aperfeiçoamentos à legislação 
que, se ratificados pelo Congresso Nacional, confor-
marão um novo modelo para esses enclaves.

A nova legislação suspende a incidência, sobre 
máquinas, matérias-primas, produtos intermediários e 
material de embalagem importados ou adquiridos no 
mercado interno – incluídos, em certas situações, bens 
de capital usados – do Imposto de Importação, do IPI, 
do PIS/Pasep, da COFINS, do PIS/Pasep-Importação, 
da COFINS-Importação e do Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante. Além disso, não 
mais se exige que a produção das ZPE seja inteira-
mente exportada, permitindo-se-lhes a destinação de 
até 20% do valor de sua produção para o mercado 
interno, desde que cobrados os tributos associados a 
uma importação ou a uma produção convencional. 
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Com o fito de desburocratizar as operações de 
comércio exterior, a norma legal vigente dispensa as 
importações e exportações realizadas pelas empre-
sas instaladas em ZPE de licença ou de autorização 
de órgãos federais, 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, comerciali-
zação e importação de bens e serviços. Concede-se, 
ainda, redução de 75% do Imposto de Renda devido 
pelas empresas pelo prazo de 10 anos nas ZPE loca-
lizadas nas áreas de atuação da Sudam e da Sudene. 
Estipula-se, ainda, plena liberdade cambial para as 
operações realizadas no âmbito das ZPE e garante-
se a manutenção do tratamento cambial, tributário e 
administrativo próprio das Zonas de Processamento 
de Exportação pelo prazo de 20 anos.

São, como se vê, medidas arrojadas e compatíveis 
com o ambiente econômico nacional e mundial. Não se 
pretende, de forma alguma, tomar as ZPE como pana-
céia para os nossos graves problemas e distorções so-
ciais e econômicos. Deve-se encarar as Zonas de Pro-
cessamento de Exportação como um recurso a mais a 
ser empregado pelo País na conquista de um processo 
de crescimento sustentado e permanente. Em especial, 
espera-se que a implantação de ZPE conduzida sob a 
égide de uma legislação adaptada às condições atuais 
possa contribuir para a dinamização das atividades econô-
micas nas regiões menos desenvolvidas. Esses enclaves 
serão, assim, elementos auxiliares na política de redução 
das nossas seculares desigualdades regionais.

Isto posto, a iniciativa do projeto em tela afigura-se-
nos, sem dúvida, pertinente. Com efeito, o pólo Petrolina-
Juazeiro atende a todas as condições apropriadas para 
sediar uma ZPE. Trata-se de região dotada de comprovada 
vocação exportadora, munida de vantagens comparativas 
em um setor agroindustrial – o de fruticultura irrigada – 
particularmente capaz de se beneficiar do acesso a tec-
nologias industriais mais modernas e da supressão de 
entraves burocráticos para a concretização das relações 
comerciais com o exterior. Ademais, no caso específico 
de Petrolina, conta-se já com uma razoável infra-estru-
tura de transporte de carga aeroviário e aquaviário, cujo 
inadiável melhoramento seria facilitado pela disponibili-
dade de capitais privados que para lá se dirigiriam. Por 
fim, mas não menos importante, uma ZPE em Petrolina 
funcionaria como um centro irradiador de progresso e de 
geração de emprego e renda para o semi-árido nordes-
tino, atendendo, portanto, a um dos principais objetivos 
dos enclaves de livre comércio, em geral, e das Zonas 
de Processamento de Exportação, em particular.

Cabe mencionar, também, que consideramos 
bastante oportuna a iniciativa do Autor de propor a 

revogação explícita do limite do número de ZPE im-
posto pela Lei nº 8.015/90, providência que nos pa-
rece necessária, dada a evolução da correspondente 
legislação ao longo dos últimos vinte anos.

Por todos estes motivos, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.297, de 2007.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2008.– Deputado 

João Maia, Relator.

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 
2.297/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado João Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 
Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade e Guilherme Campos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– De-
putado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.415-C, DE 2007 
(Do Sr. Aelton Freitas)

Denomina Rodovia Deputado Jaime 
Martins do Espírito Santo o trecho da BR-
494 entre a cidade de Divinópolis (MG) e o 
entroncamento com a BR-262; tendo pa-
receres: da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação (relator: DEP. ELIS-
MAR PRADO); da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
ALEXANDRE SILVEIRA); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com substitutivo (relator: DEP. 
MAURO LOPES).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Viação e Transportes 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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Pelo presente Projeto de lei, pretende o seu ilus-
tre Autor homenagear um “ilustre brasileiro” dando seu 
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nome à um trecho rodoviário especificado, no Estado de 
Minas Gerais. Trata-se do ex-Deputado (estadual) Jaime 
Martins do Espírito Santo, Empresário de profissão.

O Projeto foi distribuído inicialmente à CEC – Comis-
são de Educação e Cultura, onde foi aprovado nos termos 
do Parecer do Relator, o ilustre Deputado Elismar Prado.

A seguir foi a vez da CVT – Comissão de Viação 
e Transportes, analisar o Projeto, tendo também aquele 
órgão técnico aprovado o mesmo, nos termos do Pare-
cer do Relator, nobre Deputado Alexandre Silveira.

Agora o Projeto encontra-se nesta douta CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
onde aguarda Parecer acerca de sua constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa, no prazo do 
regime ordinário de tramitação.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa da proposição em epígrafe é válida, 
pois evidentemente só a lei federal pode dar denomi-
nação a trecho de Rodovia Federal. 

A iniciativa não é reservada e a matéria insere-se 
entre as de competência da União (CF: art. 48, V).

Já quanto à juridicidade o Projeto encontra am-
paro no art. 2º da Lei nº 6.682/79, como bem lembrou 
o colega Relator na CVT.

A técnica legislativa do Projeto, entretanto, deixa 
a desejar, podendo a redação da ementa e a do art. 
1º causar confusão. Oferecemos então o Substitutivo 
em anexo ao mesmo. 

Assim, votamos pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa, nos termos do Subs-
titutivo em anexo, do PL nº 2.415/07.

É o voto.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.– Deputado 

Mauro Lopes, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 2.415, DE 2007

Denomina Rodovia “Deputado Jaime 
Martins do Espírito Santo” o trecho da BR-494 
entre a cidade de Oliveira e o entroncamento 
com a BR-262, no Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica denominado “Deputado Jaime Mar-

tins do Espírito Santo” o trecho da BR-494 entre o en-
troncamento com a BR-381 (Oliveira), passando por 
Divinopólis, até o entroncamento com a BR-262 (Nova 
Serrana), no Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.– Deputado 
Mauro Lopes, 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, com substitutivo, do Projeto de Lei 
nº 2.415-B/2007, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Mauro Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
adeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Bis-
caia, Augusto Farias, Colbert Martins, Emiliano José, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, 
Jefferson Campos, José Genoíno, Marçal Filho, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
gis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Amorim, Edu-
ardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, José Guima-
rães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e 
Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC 
AO PROJETO DE LEI No 2.415, DE 2007

Denomina Rodovia “Deputado Jaime 
Martins do Espírito Santo” o trecho da BR-494 
entre a cidade de Oliveira e o entroncamento 
com a BR-262, no Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica denominado “Deputado Jaime Mar-

tins do Espírito Santo” o trecho da BR-494 entre o en-
troncamento com a BR-381 (Oliveira), passando por 
Divinopólis, até o entroncamento com a BR-262 (Nova 
Serrana), no Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.450-B, DE 2007 
(Do Sr. Odair Cunha)

Dá ao trevo de acesso ao município de 
Três Corações, em Minas Gerais, rodovia 
BR-381, Km. 752.1, entroncamento com a 
rodovia MG-167, a denominação de “Trevo 
Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”; 
tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
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ANSELMO DE JESUS); da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição (relator: 
DEP. GILMAR MACHADO); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela injuridicidade (relator: DEP. CARLOS 
WILLIAN).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania

I – Relatório 

Este projeto de lei objetiva atribuir o nome “Tre-
vo Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé” à via de 
acesso à cidade de Três Corações, onde nasceu o 
homenageado.

A proposição recebeu parecer favorável na douta 
Comissão de Viação e Transportes.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Estamos entusiasticamente de acordo com o mé-
rito da proposição em análise, pois a pessoa de Pelé é 
motivo de justo orgulho de todos os brasileiros e uma 
figura gloriosa de nossa nacionalidade.

Não obstante, a homenagem ao maior nome de 
nosso desporto não se pode fazer ao arrepio da lei. 
Pelé sempre foi exemplo de respeito às “regras do jogo”. 
Esta é mais uma razão para que qualquer homenagem 
a Pelé – merecedor de um sem número de honrarias – 
seja sempre nos termos das normas vigentes.

Por isto, convencido de que Pelé, o grande exem-
plo do “fair play” no esporte mundial, apoiaria nosso 
parecer, opinamos pelo indeferimento da proposição 
por contrariar as leis em vigor.

A lei N º 6.454, de 4 de Outubro de 1977, que 
dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, 
serviços e monumentos públicos, é taxativa em seu 
art. 1º:

“Art 1º É proibido, em todo território na-
cional, atribuir nome de pessoa viva a bem 
público, de qualquer natureza pertencente à 
União ou às pessoas jurídicas da Administra-
ção Indireta”. 

Prevalece a informação de que, felizmente, o ho-
menageado continua vivo. 

Não cabem, por outro lado, na busca da aprova-
ção da proposição, novas e originais interpretações 
da lei nº 6.682, de 27 de Agosto de 1979, que per-
mite a atribuição adicional de nomes de pessoas já 
falecidas à “estação terminal, obra de arte ou trecho 
de rodovia”. 

Não é, igualmente, boa razão em favor da apro-
vação do projeto de lei a lembrança de nomes de po-
líticos atribuídos a próprios estaduais ou municipais, 
pois tanto a lei nº 6.554, de 1977, como a lei nº 6.682, 
de 1999 referem-se a exclusivamente a propriedades 
da União.

Por isso, embora reconhecendo ser justa e ade-
quada a homenagem, há óbices legais à aprovação 
da proposição, motivo pelo qual nosso parecer é des-
favorável. 

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2008.– 
Deputado Gilmar Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 2.450-A/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Gilmar Machado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Matos,Presidente; Rogério Marinho, Osval-

do Reis e Alex Canziani,Vice-Presidentes; Alice Portu-
gal, Angelo Vanhoni, Átila Lira, Carlos Abicalil, Frank 
Aguiar, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Joaquim Beltrão, 
Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, 
Professor Setimo, Raul Henry, Reginaldo Lopes, An-
gela Portela, Antonio Bulhões, Dr. Talmir, Dr. Ubiali, 
Eduardo Gomes, Jorginho Maluly, Paulo Magalhães, 
Paulo Rubem Santiago, Pedro Wilson e Raimundo 
Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2008.– 
Deputado João Matos, Presidente.

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo atri-
buir o nome “Trevo Edson Arantes do Nascimento – 
Rei Pelé” à via de acesso à cidade de Três Corações, 
onde nasceu o homenageado.

A proposição recebeu parecer favorável na Co-
missão de Viação e Transportes e foi rejeitado pela 
Comissão de Educação e Cultura.

Encerrado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas à proposição.

II – Voto do Relator

O projeto de lei em exame observa os requisitos 
constitucionais relativos à competência legislativa da 
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União, às atribuições do Congresso Nacional e à ini-
ciativa parlamentar, nada havendo a obstar ao pros-
seguimento da matéria, no que concerne à sua cons-
titucionalidade formal ou material.

No que se refere à juridicidade, entretanto, en-
tendemos que projeto não deve ser aprovado. Como 
bem salientou o parecer do relator na Comissão de 
Educação e Cultura, a proposição contraria o ordena-
mento jurídico vigente.

O artigo 1.º da Lei n.º 6.454, de 24 de outubro 
de 1977, que “dispõe sobre a denominação de logra-
douros, obras, serviços e monumentos públicos, e dá 
outras providências”, estabelece de maneira clara ser 
“proibido, em todo o território nacional, atribuir nome 
de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, 
pertencente à União ou às pessoas jurídicas da Admi-
nistração indireta”.

Não devem ser acolhidos os argumentos apre-
sentados quanto à utilização de nomes de políticos 
ou outras personalidades ainda vivas para denominar 
logradouros públicos em âmbito estadual ou municipal, 
pois a Lei nº 6.454, de 1977, refere-se, exclusivamente, 
a propriedades da União.

Pelas razões precedentes, manifesto meu voto no 
sentido da injuridicidade do Projeto de Lei nº 2.450, de 
2007. 

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008.– 
Deputado Carlos Willian, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela injuridicidade do Projeto de Lei nº 
2.450/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Carlos Willian.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: adeu 
Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José Maia Filho 
– Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Augusto Fa-
rias, Colbert Martins, Emiliano José, Fernando Coruja, 
Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, Jefferson Campos, 
José Genoíno, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, 
Marcelo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra-
glio, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Sandra Rosa-
do, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da 
Cunha, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduar-
do Amorim, Eduardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, 
José Guimarães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo 
Barros e Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.550-A, DE 2007 
(Do Sr. Cezar Schirmer)

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação – (ZPE) no 
Município de Santa Maria Estado do Rio 
Grande do Sul; tendo parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação (relator: DEP. 
RENATO MOLLING).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54, Ricd) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (ART. 
54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 2.550/07, de autoria do nobre 
Deputado Cezar Schirmer, autoriza o Poder Executivo a 
criar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município gaúcho de Santa Maria, reguladas a sua 
criação, as suas características, os seus objetivos e o 
seu funcionamento pela legislação pertinente. Em sua 
justificação, o ilustre Autor argumenta que as ZPE têm 
tido sucesso em outros países, especialmente na Chi-
na, onde elas representaram o fator principal do cresci-
mento médio daquela economia à taxa de 10% ao ano 
nos últimos 15 anos. Ressalta, ainda, que a Mesorregião 
Centro-ocidental do Rio Grande do Sul, onde se localiza 
Santa Maria, é das áreas mais deprimidas, em termos 
econômicos, do Sul do País, ressentindo-se de estímu-
lo ao desenvolvimento de suas indústrias, tendo como 
conseqüência a falta de oportunidades de emprego e 
exclusão social. O Parlamentar menciona, também, que 
Santa Maria constitui-se numa das rotas do Mercosul e 
representa importante pólo geoeconômico, com as con-
dições exigidas para a implantação de uma ZPE.

O Projeto de Lei nº 2.550/07 foi distribuído em 
11/12/07, pela ordem, às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças 
e Tributação, inclusive para exame de mérito, e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de 
tramitação ordinária. Encaminhada a matéria ao nosso 
Colegiado em 17/12/07, recebemos, em 20/12/07, a 
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 14/02/08. 

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
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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

As Zonas de Processamento de Exportação são 
largamente empregadas em todo o mundo como ins-
trumento de atração de investimentos, redução de 
assimetrias entre empresas nacionais e estrangeiras, 
criação de postos de trabalho, elevação do valor agre-
gado das exportações, absorção de novas tecnolo-
gias e correção de desequilíbrios regionais. O fato de 
que esses enclaves convivem com as mais diferentes 
orientações econômicas e políticas dá uma boa idéia 
de sua aceitação e utilidade.

A experiência brasileira com as ZPE ainda não 
ultrapassou as fronteiras das intenções não concretiza-
das. Desde a edição do Decreto-lei nº 2.452, de 1988 
– já, portanto, há 20 anos –, dispomos da legislação 
referente à matéria. Infelizmente, faltou-nos sempre a 
vontade política de tirar a idéia do papel e conceder-lhe 
a oportunidade de ser testada na prática. É verdade que 
se criaram por decreto, entre 1988 e 1994, as ZPE de 
Rio Grande (RS), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Vila Velha 
(ES), Teófilo Otoni (MG), Ilhéus (BA), Nossa Senhora 
do Socorro (SE), Suape (PE), João Pessoa (PB), Ma-
caíba (RN), Maracanaú (CE), Parnaíba (PI), São Luís 
(MA), Barcarena (PA), Cáceres (MT), Corumbá (MS) e 
Araguaína (TO). Lamentavelmente, porém, nenhuma 
delas chegou a ser efetivamente implantada.

Mais recentemente, a Lei nº 11.508, de 20/07/07, 
e a Medida Provisória nº 418, de 14/02/08, deram novo 
ânimo à causa das ZPE, ao reformularem as normas 
relativas a estes enclaves. Ao mesmo tempo, uma 
nova postura do Governo Federal revela a disposição 
de, enfim, testar-se o conceito de Zona de Processa-
mento de Exportação em nosso país. Abre-se, assim, 
a possibilidade de se contar com um instrumento va-
lioso para a redenção econômica de regiões menos 
aquinhoadas com o progresso.

Somos de opinião de que Santa Maria deve ser 
também contemplada com uma ZPE, na medida em 
que possui localização estratégica no comércio com 
os nossos parceiros do Mercosul. A par disso, conta 
com excelente infra-estrutura física de transportes e 
de comunicações e com tradição empresarial e indus-
trial. A implantação de uma Zona de Processamento 
de Exportação nessa cidade complementaria a de Rio 
Grande, permitindo novas alternativas de geração de 
emprego e renda para aquela região do Rio Grande 
do Sul.

Por todos estes motivos, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.550, de 2007.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 6 de maio de 2008.– Deputado 

Renato Molling, Relator.

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 
2.550/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Renato Molling.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 
Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade e Guilherme Campos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.959-B, DE 2008 
(Do Sr. Paulo Piau)

Dispõe sobre o Dia Nacional do Milho 
e dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (relator: DEP. ELISMAR PRADO); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa, com subs-
titutivo (relator: DEP. MAGELA).

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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do De-
putado Paulo Piau, institui a data de 24 de maio como 
o Dia Nacional do Milho, a ser celebrado anualmente 
em Patos de Minas – MG, durante a Fenamilho – Festa 
Nacional do Milho.

Estabelece que a programação do referido dia 
terá apoio do Ministério da Agricultura, que buscará 
parcerias com o Poder Público Municipal, Sindicatos 
e outras instituições públicas e privadas de âmbito na-
cional, estadual ou municipal.
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Determina que caberá à Delegacia Federal de 
Agricultura de Minas Gerais, em parceria com outros 
órgãos, a coordenação das atividades programadas 
para o Dia Nacional do Milho. Dispõe, por fim, que o 
Ministério da Agricultura poderá entrar em entendi-
mento com outros órgãos do serviço público federal, 
estadual ou municipal para que cooperem na realiza-
ção da comemoração.

O autor justifica sua iniciativa descrevendo a im-
portância econômica da Fenamilho para a região, rea-
lizada há 50 anos em Patos de Minas (MG). A referida 
Festa foi inserida no calendário turístico do Estado de 
Minas Gerais e em sua programação destacam-se 
eventos relacionados ao agronegócio, ao aperfeiço-
amento profissional, à culinária e à integração das 
famílias rurais.

A matéria é de competência conclusiva das co-
missões (RI, art. 24, II) e tramita em regime ordinário 
(RI, art. 151, III). Foi distribuída, inicialmente, à Comis-
são de Educação e Cultura, que, no mérito, a aprovou, 
unanimemente e sem emendas, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Elismar Prado.

Decorrido o prazo regimental de cinco sessões 
neste Órgão Técnico, não foram apresentadas emen-
das ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com o Regimento Interno (art. 32, IV, 
a e art. 54), cumpre que esta Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania se pronuncie acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 2.959, de 2008.

O projeto diz respeito à cultura. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que o projeto trata de matéria cuja 
competência legislativa é concorrentemente da União, 
Estados e Distrito Federal (CF, art. 24, IX), cabendo 
ao Congresso Nacional sobre ela dispor, com a pos-
terior sanção do Presidente da República (CF, art. 48). 
A iniciativa parlamentar é legítima, uma vez que não 
se trata de assunto cuja iniciativa esteja reservada a 
outro Poder (CF, art. 61).

Embora, de um modo geral, a proposição seja 
formalmente constitucional, os artigos 2º, 3º e 4º de-
verão ser suprimidos, uma vez que dão atribuição ao 
Ministério da Agricultura, o que é irremediavelmente in-
constitucional, pois fere o art. 2º de nossa Lei Maior.

De outra parte, será necessário adequar a reda-
ção do art. 1º, que restringe a comemoração do Dia 
Nacional do Milho a uma única cidade do país, para 
que a celebração possa se dar em todo o território 
nacional.

No mais, podemos afirmar que a proposição res-
peita os demais dispositivos constitucionais de cunho 
material.

Ademais, o projeto é jurídico, pois está em confor-
midade com o ordenamento jurídico em vigor no País, 
bem como com os princípios gerais de Direito.

No que se refere à técnica legislativa, nenhum 
reparo há a ser feito, já que a proposição encontra-se 
em acordo com as disposições da Lei Complementar nº 
95/98, alterada pela Lei Complementar nº 107/01, que 
dispõem sobre as normas de elaboração das leis.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 2.959, de 2008, nos termos do Subs-
titutivo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2008.– 
Deputado Magela, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 2.959, DE 2008

Institui o Dia Nacional do Milho. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Milho, 

destinado a estimular e orientar a cultura do milho em 
nosso país, a ser comemorado anualmente em todo 
o território nacional no dia 24 de maio.

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

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2008.– De-
putado Magela, 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, com substitutivo, do Projeto de Lei 
nº 2.959-A/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Magela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
adeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Bis-
caia, Augusto Farias, Colbert Martins, Emiliano José, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, 
Jefferson Campos, José Genoíno, Marçal Filho, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
gis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Amorim, Edu-
ardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, José Guima-
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rães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e 
Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.– 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC AO 
PROJETO DE LEI No 2.959-A/2008

Institui o Dia Nacional do Milho. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Milho, 

destinado a estimular e orientar a cultura do milho em 
nosso país, a ser comemorado anualmente em todo o 
território nacional no dia 24 de maio.

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

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2008.– 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 3.077-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 119/2008 
AVISO Nº 143/2008 – C. Civil

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização 
da Assistência Social; tendo parecer da Co-
missão de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação deste, das emendas de nºs 11, 
12, 14, 15, 17, apresentadas na Comissão, 
e da emenda apresentada ao Substitutivo, 
pela aprovação parcial da emenda nº 2 e 
pela rejeição das de nºs 1, 3, 4 a 10, 13, 16 
e 18, apresentadas na Comissão (relator: 
DEP. RAIMUNDO GOMES DE MATOS).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Finanças e Tributação (Art. 54 
Ricd); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(ART. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º. Os arts. 6º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 
22 e 36 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º.  .................................................
§1º As ações desenvolvidas e os servi-

ços ofertados no âmbito do SUAS têm como 
base de organização o território.

 ..................................................... (NR).
“Art. 12. Compete à União:
I – responder pela concessão e manuten-

ção dos benefícios de prestação continuada de-
finidos no art. 203 da Constituição Federal;

II – apoiar técnica e financeiramente os 
serviços, os programas e os projetos de en-
frentamento da pobreza e outras causas de 
vulnerabilidade social em âmbito nacional;

III – atender, em conjunto com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, às 
ações assistenciais de caráter de emergên-
cia” (NR).

“Art. 13.  ................................................
I – destinar recursos financeiros aos Mu-

nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-
dos pelos Conselhos Estaduais de Assistên-
cia Social;

II – apoiar técnica e financeiramente os 
serviços, os programas e os projetos de en-
frentamento e outras causas de vulnerabilidade 
social em âmbito regional ou local;

................................ ................... .” (NR).
“Art. 14.  ................................................  

 .......................................................................
III – executar os projetos de enfrenta-

mento da pobreza e outras causas de vul-
nerabilidade social, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil;

 ....................................................” (NR).
“Art. 15.  ................................................  

 .......................................................................
III – executar os projetos de enfrentamen-

to da pobreza e outras causas de vulnerabilida-
de social, incluindo parceria com organizações 
da sociedade civil;

 ....................................................” (NR).
“Art. 16.  ................................................  

 .......................................................................
Parágrafo único. Os Conselhos de Assis-

tência Social estão vinculados ao órgão gestor 
de assistência social, que deve prover a infra-
estrutura necessária para o seu funcionamen-
to, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referentes 
a passagens e diárias de conselheiros repre-
sentantes do governo ou da sociedade civil, 
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quando comprovarem estar no exercício de 
suas atribuições” (NR).

“Art. 17. .......................................” (NR).
“Art. 20.  ................................................
§1º Para os fins do disposto no caput, a 

família do requerente, desde que vivam sob o 
mesmo teto, é composta por:

I – seu cônjuge ou companheiro;
II – seus pais e, na ausência deles, sua 

madrasta ou seu padastro, respectivamente;
III – seus irmãos com idade igual ou supe-

rior a dezesseis anos, desde que não tenham 
filhos menores de catorze anos; e 

IV – seus filhos e enteados com idade 
igual ou superior a dezesseis anos, desde 
que não tenham filhos menores de catorze 
anos; e

V – menores tutelados com idade igual 
ou superior a dezesseis anos” (NR).

“Art. 21. O benefício de prestação con-
tinuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições 
que lhe deram origem.

§1º O pagamento do benefício cessa no 
momento em que forem superadas as condi-
ções referidas no caput, ou em caso de morte 
do beneficiário.

§2º O benefício será cancelado quando 
se constatar irregularidade na sua concessão 
ou utilização, sem prejuízo de outras respon-
sabilidades administrativas, bem como das 
responsabilidades cíveis e penais cabíveis” 
(NR).

“Art. 22.  ................................................  
 .......................................................................

§1º A concessão dos benefícios de que 
trata este artigo será instituída pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios e prevista nas 
respectivas Leis Orçamentárias Anuais, com 
base em valores nacionais, critérios e prazos 
definidos pelo Conselho Nacional de Assis-
tência Social (CNAS), ouvidos os respectivos 
conselhos de assistência social.

 ..............................................................
§4º A definição de critérios de que tra-

ta o §1º deste artigo deve considerar a ren-
da mínima para o recebimento do benefício” 
(NR/AC).

“Art. 36.  .......................................  (NR)

Justificação

Apresentamos a presente Emenda com os se-
guintes objetivos:

explicitar no texto da Lei nº 8.742/08, 
como competência da União, de Estados, Mu-
nicípios e do Distrito Federal, o apoio técnico 
e financeiro ou a execução, no que couber, de 
programas, projetos e serviços destinados não 
apenas ao enfrentamento da pobreza, mas, 
igualmente, ao enfrentamento de outras causas 
da vulnerabilidade social, de modo a resgatar 
à assistência social as amplas dimensões que 
lhe emprestou a Constituição Federal; 

Retirar do PL 3.077/08 priorização não 
contemplada pela Constituição Federal, que 
concede isonomia hierárquica, como objetos 
de proteção da assistência social, à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice, e não apenas à família como pretende 
o Projeto de Lei; 

preservar o princípio da probidade admi-
nistrativa, considerando o caráter misto da com-
posição dos Conselhos de Assistência Social e 
o financiamento público de suas despesas;

delimitar com maior clareza os membros 
do grupo familiar cuja renda deve ser computa-
da para fins da concessão ou não do benefício 
de prestação continuada;

excluir o idoso da obrigação contrasen-
sual de perícia e laudo médicos para a con-
cessão do benefício de prestação continuada 
devido à idade;

deixar claras as responsabilidades cíveis 
e penais relativas a concessão ou utilização 
irregular dos benefícios eventuais;

unificar nacionalmente valores e critérios 
para a concessão dos benefícios eventuais. 

A presente emenda constitui a reunião de outras 
oito emendas de nossa autoria oferecidas à matéria.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. Má-
rio Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº2

Suprima-se a expressão “têm como foco priori-
tário a família e,” do §1º, art. 6º, da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, com redação alterada pelo art. 
1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 2008.

Justificação

Entendemos que a redação emprestada pelo PL 
3.077/08 ao §1º, art. 6º, da Lei nº 8.742/93 – LOAS 
cria priorização não contemplada pela Constituição 
Federal, a qual, em seu art. 203 é clara ao conceder 
isonomia hierárquica aos seguintes objetos de proteção 
da assistência social: família, maternidade, infância, 
adolescência e velhice. 
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“Art. 203. A assistência social será pres-
tada a quem dela necessitar, independente-
mente de contribuição à seguridade social, e 
tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhice;

[...]” (CF).

Priorizar a família, ainda que possa ser expedien-
te válido ao nível de programas pontuais de Governo, 
não nos parece adequado no texto de uma Lei federal 
que disciplina um Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, o qual, se mantida a coerência com o texto 
constitucional, deverá realizar proteção não apenas ou 
prioritariamente à família, mas igualmente à materni-
dade, à infância, à adolescência e à velhice. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, alterado pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 
3.077, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º.  .................................................  
 .......................................................................

“Art. 22. Entende-se por benefícios even-
tuais as provisões suplementares e provisó-
rias, que integram organicamente as garantias 
do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 
famílias em virtude de nascimento, morte, si-
tuações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.

§1º A concessão dos benefícios de que 
trata este artigo será instituída pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios e prevista nas 
respectivas Leis Orçamentárias Anuais, com 
base em valores nacionais, critérios e prazos 
definidos pelo Conselho Nacional de Assis-
tência Social (CNAS), ouvidos os respectivos 
conselhos de assistência social.

 ..............................................................
§4º A definição de critérios de que trata o 

§1º deste artigo deve considerar a renda mínima 
para o recebimento do benefício” (NR/AC).

Justificação

Apresentamos duas modificações no texto do PL 
3.077/08. A primeira, institui valores nacionais para os 
benefícios eventuais e dá competência ao CNAS para 
a definição desses valores, bem como dos critérios e 
prazos para a sua concessão dos benefícios. Enten-
demos que deixar a cargo dos Estados, Municípios e 
do Distrito Federal a definição dos valores correspon-
dentes aos benefícios, bem assim os critérios e prazos 

para sua concessão pode resultar em diferenças locais 
significativas, cujo corolário, não previsto ou desejado 
pelo legislador, venha a ser a migração de populações 
vulneráveis para Municípios e Estados onde as condi-
ções de concessão do benefício sejam mais atraentes. 
Por isso, parece-nos importante que o CNAS e não os 
Conselhos locais estabeleça valores, critérios e prazos, 
de modo a assegurar o caráter unificado do SUAS.

A segunda alteração que propomos é a inclusão 
de um parágrafo determinando que um dos critérios 
para a concessão dos benefícios eventuais seja a ren-
da, de modo a otimizar recursos sabidamente escassos 
da assistência social não-contributiva, evitando que as 
pessoas mais necessitadas sejam privadas do benefício 
em detrimento de outras que menos carentes.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º. Os arts. 6º, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 21, 22 e 36 da Lei nº 8.742, de 7 de de-
zembro de 1993, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

 ..............................................................
“Art. 21. O benefício de prestação con-

tinuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições 
que lhe deram origem.

§1º O pagamento do benefício cessa no 
momento em que forem superadas as condi-
ções referidas no caput, ou em caso de morte 
do beneficiário.

§2º O benefício será cancelado quando se 
constatar irregularidade na sua concessão ou 
utilização, sem prejuízo de outras responsabi-
lidades administrativas, bem como das respon-
sabilidades cíveis e penais cabíveis” (NR).

..... ............................................. ..” (AC).

Justificação

Não é suficiente o cancelamento do benefício 
em caso de concessão ou utilização irregular. O can-
celamento é uma medida administrativa entre outras 
possíveis, ademais da responsabilização civil e penal 
que o ato infracional possa acarretar. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, alterado pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 
3.077, de 2008, a seguinte redação:
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“Art. 1º.  .................................................  
 .......................................................................

“Art. 20.  ................................................
§1º Para os fins do disposto no caput, a 

família do requerente, desde que vivam sob o 
mesmo teto, é composta por:

I – seu cônjuge ou companheiro;
II – seus pais e, na ausência deles, sua 

madrasta ou seu padastro, respectivamente;
III – seus irmãos com idade igual ou supe-

rior a dezesseis anos, desde que não tenham 
filhos menores de catorze anos; e 

IV – seus filhos e enteados com idade 
igual ou superior a dezesseis anos, desde 
que não tenham filhos menores de catorze 
anos; e

V – menores tutelados com idade igual 
ou superior a dezesseis anos.

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

Justificação

O que o §1º define não é o conceito de família 
em si, mas sim o conceito de família para os fins do 
disposto no caput do art. 20 da Lei nº 8.742/93, o qual 
lista as situações em que é garantido o recebimento 
de benefício continuado pela pessoa com deficiência 
e pelo idoso que não possua meios para prover sua 
própria manutenção ou não a tenha provida por sua 
família. 

Assim, parece-nos adequado que o próprio re-
querente seja retirado do rol dos que compõem a fa-
mília, vez que se o mesmo for capaz de prover seu 
sustento, ele é automaticamente excluído do direito 
ao benefício. 

De outra forma, achamos justo não incluir entre 
os membros da família cuja soma das rendas deve 
ser considerada para prover a manutenção das pes-
soas com deficiência e dos idosos, os irmãos e filhos 
com idade igual ou inferior a dezesseis anos – idade 
mínima definida constitucionalmente para o trabalho 
juvenil fora da condição de menor aprendiz – e aque-
les com idade acima de dezesseis anos que tenham 
filhos menores de catorze anos – idade mínima para 
o trabalho do menor aprendiz. 

Pelo mesmo motivo, não nos parece equilibrado 
que os menores tutelados com idade inferior a dezes-
seis anos sejam computados entre aqueles a quem 
compete manter financeiramente familiares com defi-
ciência ou idade igual ou superior a sessenta e cinco 
anos.

Por fim, como a pré-condição geral para a con-
cessão do benefício continuado é a de o requerente 
possuir renda familiar mensal per capita inferior a ¼ 

(um quarto) do salário mínimo. Juntamente a essa, há 
duas pré-condições excludentes: que o requerente seja 
portador de deficiência ou que seja idoso. Pois bem, 
não há porque submeter um idoso a perícia médica 
para comprovar as condições prévias que lhe garantem 
o direito ao benefício. Basta que o mesmo comprove 
sua idade – por meio de documentação pessoal – e 
sua renda familiar. Por esse motivo, a presente emen-
da pretende tornar menos equívoco o texto da Lei nº 
8.742/93.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, alterado pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 
3.077, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º.  .................................................  
 .......................................................................

“Art. 20.  ................................................  
 .......................................................................

§6º A concessão do benefício à pessoa 
portadora de deficiência de que trata o caput 
ficará sujeita a exame médico pericial e laudo 
realizados pelos serviços de perícia médica do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

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

Justificação

A pré-condição geral para a concessão do be-
nefício continuado é a de o requerente possuir renda 
familiar mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo. Juntamente a essa, há duas pré-
condições excludentes: que o requerente seja porta-
dor de deficiência ou que seja idoso. Pois bem, não 
há porque submeter um idoso a perícia médica para 
comprovar as condições prévias que lhe garantem o 
direito ao benefício. Basta que o mesmo comprove 
sua idade – por meio de documentação pessoal – e 
sua renda familiar. Por esse motivo, apresentamos a 
presente emenda, de modo a tornar menos equívoco 
o texto da Lei nº 8.742/93.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 16 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, alterado pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 
3.077, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º.  .................................................  
 .......................................................................

“Art. 16.  ................................................  
 .......................................................................
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Parágrafo único. Os Conselhos de Assis-Os Conselhos de Assis-
tência Social estão vinculados ao órgão gestor 
de assistência social, que deve prover a infra-
estrutura necessária para o seu funcionamen-
to, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referentes 
a passagens e diárias de conselheiros repre-
sentantes do governo ou da sociedade civil, 
quando comprovarem estar no exercício de 
suas atribuições” (NR).

Justificação

Apresentamos a presente emenda visando a 
preservar o princípio da probidade administrativa, con-
siderando, sobretudo, a composição mista dos Conse-
lhos de Assistência Social e o financiamento público 
de suas despesas.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º. Os arts. 6º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
22 e 36 da Lei nº 8.472, de 7 de dezembro de 1993, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

 ..............................................................
“Art. 12. Compete à União:
I – responder pela concessão e manuten-

ção dos benefícios de prestação continuada de-
finidos no art. 203 da Constituição Federal;

II – apoiar técnica e financeiramente os 
serviços, os programas e os projetos de en-
frentamento da pobreza e outras causas de 
vulnerabilidade social em âmbito nacional;

III – atender, em conjunto com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, às 
ações assistenciais de caráter de emergên-
cia” (NR).

...... ............................................. .” (AC).

Justificação

Apresentamos a presente Emenda no rastro 
de outra emenda de nossa autoria, com o objetivo 
de explicitar no texto da Lei nº 8.742/08, como com-
petência da União o apoio técnico e financeiro a pro-
gramas, projetos e serviços destinados não apenas 
ao enfrentamento da pobreza, mas, igualmente, ao 
enfrentamento de outras causas da vulnerabilidade 
social, de modo a resgatar à assistência social as 
amplas dimensões que lhe emprestou a Constitui-
ção Federal. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 9

Dê-se aos arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, alterados pelo art. 1º do Projeto 
de Lei nº 3.077, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º.  .................................................  
 .......................................................................

“Art. 13.  ................................................
I – destinar recursos financeiros aos Mu-

nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-
dos pelos Conselhos Estaduais de Assistên-
cia Social;

II – apoiar técnica e financeiramente os 
serviços, os programas e os projetos de en-
frentamento e outras causas de vulnerabilidade 
social em âmbito regional ou local;

.. ................................................ ..” (NR).
“Art. 14.  ................................................
I – destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos de Assistência 
Social do Distrito Federal;

 ..............................................................
III – executar os projetos de enfrenta-

mento da pobreza e outras causas de vul-
nerabilidade social, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil;

 .................................................. ..” (NR).
“Art. 15.  ................................................
I – destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social;

 ..............................................................
III – executar os projetos de enfrentamen-

to da pobreza e outras causas de vulnerabilida-
de social, incluindo parceria com organizações 
da sociedade civil;

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

Justificação

Apresentamos a presente Emenda com o objetivo 
de explicitar no texto da Lei nº 8.742/08, como compe-
tência da União, de Estados, Municípios e do Distrito 
Federal, o apoio técnico e financeiro ou a execução, 
no que couber, de programas, projetos e serviços 
destinados não apenas ao enfrentamento da pobreza, 
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mas, igualmente, ao enfrentamento de outras causas 
da vulnerabilidade social, de modo a resgatar à assis-
tência social as amplas dimensões que lhe emprestou 
a Constituição Federal. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. Má-
rio Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, alterado pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 
3.077, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º.  .................................................  
 .......................................................................

“Art. 20.  ................................................  
 .......................................................................

§1º Para os fins do disposto no caput, a 
família do requerente, desde que vivam sob o 
mesmo teto, é composta por:

I – seu cônjuge ou companheiro;
II – seus pais e, na ausência deles, sua 

madrasta ou seu padastro, respectivamente;
III – seus irmãos com idade igual ou supe-

rior a dezesseis anos, desde que não tenham 
filhos menores de catorze anos; e 

IV – seus filhos e enteados com idade 
igual ou superior a dezesseis anos, desde 
que não tenham filhos menores de catorze 
anos; e

V – menores tutelados com idade igual 
ou superior a dezesseis anos.

 ..............................................................
§6º A concessão do benefício à pessoa 

portadora de deficiência de que trata o caput 
ficará sujeita a exame médico pericial e lau-
do realizados pelos serviços de perícia mé-
dica do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS” (NR).

Justificação

O que o §1º define não é o conceito de família em 
si, mas sim o conceito de família para os fins do disposto 
no caput do art. 20 da Lei nº 8.742/93, o qual lista as si-
tuações em que é garantido o recebimento de benefício 
continuado pela pessoa com deficiência e pelo idoso que 
não possua meios para prover sua própria manutenção 
ou não a tenha provida por sua família. 

Assim, parece-nos adequado que o próprio re-
querente seja retirado do rol dos que compõem a fa-
mília, vez que se o mesmo for capaz de prover seu 
sustento, ele é automaticamente excluído do direito 
ao benefício. 

De outra forma, achamos justo não incluir entre 
os membros da família cuja soma das rendas deve 

ser considerada para prover a manutenção das pes-
soas com deficiência e dos idosos, os irmãos e filhos 
com idade igual ou inferior a dezesseis anos – idade 
mínima definida constitucionalmente para o trabalho 
juvenil fora da condição de menor aprendiz – e aque-
les com idade acima de dezesseis anos que tenham 
filhos menores de catorze anos – idade mínima para 
o trabalho do menor aprendiz. 

Pelo mesmo motivo, não nos parece equilibrado 
que os menores tutelados com idade inferior a dezes-
seis anos sejam computados entre aqueles a quem 
compete manter financeiramente familiares com defi-
ciência ou idade igual ou superior a sessenta e cinco 
anos.

Por fim, como a pré-condição geral para a con-
cessão do benefício continuado é a de o requerente 
possuir renda familiar mensal per capita inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo. Juntamente a essa, há 
duas pré-condições excludentes: que o requerente seja 
portador de deficiência ou que seja idoso. Pois bem, 
não há porque submeter um idoso a perícia médica 
para comprovar as condições prévias que lhe garan-
tem o direito ao benefício. Basta que o mesmo com-
prove sua idade – por meio de documentação pesso-
al – e sua renda familiar. Por esse motivo, a presente 
emenda pretende tornar menos equívoco o texto da 
Lei nº 8.742/93.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.– Dep. 
Mário Heringer, PDT/MG.

EMENDA Nº 11

O art. 1° passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Os arts. 3°, 6° 14, 15, 16, 17, 20, 22 
e 36 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° Consideram-se entidades e orga-
nizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isoladamente ou cumu-
lativamente, prestam atendimento e asses-
soramento aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, bem como as que atuam na defesa 
e garantia de direitos.

I – são de atendimento aquelas entida-
des que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam pro-
gramas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, diri-
gidos às famílias, indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
ções do Conselho Nacional de Assistência 
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Social – CNAS de que tratam os incisos I e II 
do art. 18;

II – são de assessoramento aquelas que, 
de forma continuada, permanente e planeja-
da, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capa-
citação de lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS de que 
tratam os incisos I e II do art. 18; e

III – são de defesa e garantia de direitos 
aquelas que, de forma continuada, permanen-
te e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socio-
assistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com ór-
gãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social, 
nos termos desta Lei e respeitadas as delibe-
rações do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS de que tratam os incisos I e II 
do art. 18.

Justificação

A emenda visa trazer para a Lei a definição do 
que são entidades de assistência social, definição esta 
elaborada com ampla participação da sociedade brasi-
leira, tanto governamental quanto não governamental, 
em discussões e debates levantados durante muitos 
anos nas reuniões descentralizadas e ampliadas do 
CNAS. A matéria é objeto do Decreto n° 6.308, de 14 
de dezembro de 2008, que demonstra o reconhecimen-
to da pertinência de instrumento legal para a matéria, 
por parte do Governo Federal. 

Assim, entendemos que a incorporação da defi-
nição de entidade de assistência social pela LOAS é 
importante e dá maior segurança jurídica à questão.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.

EMENDA ADITIVA Nº 12

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 2°  ..................................................  
 .......................................................................

Art. 6° C. As proteções sociais, básica 
e especial, serão ofertadas no Centro de Re-
ferência de Assistência Social – CRAS, no 
Centro de Referencia Especializado de Assis-
tência Social – CREAS, instituídos no âmbito 
do SUAS, e pelas entidades sem fins lucrati-
vos, de assistência social, nos termos do art. 
3° desta Lei.

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

Justificação

A participação das entidades de assistência so-
cial na formulação, na execução e no controle social da 
assistência social é prevista na Constituição Federal, 
e a emenda pretende corrigir a proposta inserindo as 
entidades ao texto do art. 6° C.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.

EMENDA ADITIVA Nº 13

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º. Os arts. 6º, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 22 e 36 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

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

Art. 17  ..................................................  
 .......................................................................

II – 9 (nove) representantes da sociedade 
civil, dentre representantes dos usuários ou 
de organizações de usuários, das entidades 
e organizações de assistência social em con-
formidade com o art. 3° desta Lei, e dos traba-
lhadores do setor, escolhidos em foro próprio 
sob fiscalização do Ministério Público.

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

Justificação

A emenda tem o objetivo de fazer com que a com-
posição do Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS assegure que a representação de entidades 
de assistência social uma vez que, na forma atual da 
LOAS, os assentos no Conselho de representantes 
no campo de entidades, têm sido ocupados, acentu-
adamente, por entidades beneficentes de assistência 
social que na maioria das vezes têm como principal 
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área de atuação a execução das políticas públicas de 
saúde e de educação.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.

EMENDA ADITIVA Nº 14

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º. Os arts. 6º, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 22 e 36 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

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

Art. 20  ..................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

§ 5° A condição de abrigamento em ins-
tituições de longa permanência não prejudica 
o direito do idoso ou da pessoa portadora de 
deficiência ao Benefício de Prestação Conti-
nuada.

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

Justificação

A alteração do dispositivo tem o propósito de ade-
quar a Lei à nova terminologia utilizada para designar 
as instituições que acolhem as pessoas na condição 
de abrigamento.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.

EMENDA Nº 15

Acrescente-se ao art. 2º do Projeto de 
Lei nº 3.077, de 2008, o seguinte:

“Art. 2°  ..................................................  
 .......................................................................

Art. 21.  ..................................................  
 .......................................................................

§ 3° O desenvolvimento das capacida-
des cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas 
de habilitação e reabilitação, dentre outras, 
não constituem motivo de suspensão ou ces-
sação do benefício da pessoa portadora de 
deficiência.

§ 4° A cessação do Benefício de Pres-
tação Continuada concedido à pessoa com 
deficiência, inclusive em razão do seu ingres-
so no mercado de trabalho, não impede nova 
concessão do benefício desde que atendidos 
os requisitos definidos em regulamento. 

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

Justificação

A emenda altera o PL 3077, de 2008, com o ob-
jetivo de assegurar na Lei as conquistas das pessoas 
com deficiência em relação ao acesso ao Benefício 
de Prestação Continuada, já reconhecidas por meio 
do Decreto Presidencial n° 6.214, de 2007, através do 
qual se preencheram as lacunas identificadas na LOAS 
que, sem sombra de dúvidas, prejudicavam as pesso-
as com deficiência, inclusive interferiam nas decisões 
familiares para o seus processos de reabilitação.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.

EMENDA Nº 16

Acrescente-se os seguintes dispositivos, 
onde couber, ao art. 2º do Projeto de Lei nº 
3.077, de 2008:

“Art. 2°  ..................................................  
 .......................................................................

I – O órgão gestor do Benefício de Pres-
tação Continuada deve oferecer, obrigatoria-
mente, programas e serviços socioassistenciais 
que favoreçam a habilitação e a reabilitação 
das pessoas que requererem o benefício.

II – As famílias cadastradas para usufruir 
dos programas de transferência de renda dis-
tintos do Benefício de Prestação Continuada, 
devem ser vinculadas as programas e serviços 
socioassistenciais e encaminhadas para as po-
líticas públicas de planejamento familiar, quando 
for o caso.

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

Justificação

A emenda procura introduzir na Lei Orgânica de 
Assistência Social dispositivos que favoreçam o desen-
volvimento da autonomia das pessoas economicamente 
menos favorecidas e tem o objetivo primordial de excluir 
dos pressupostos da sociedade a “cultura do benefí-
cio”. É preciso despertar a consciência da população 
no sentido de se fazer compreender que a transferên-
cia de renda é um recurso transitório importante e ne-
cessário, mas que tem o papel de levar os indivíduos 
ao desenvolvimento social, e não devem representar 
meio definitivo de subsistência das famílias.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.
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EMENDA ADITIVA Nº 17

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.077, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º. Os arts. 6º, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 22 e 36 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

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

Art. 20  ..................................................  
 .......................................................................

§ 3° Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de deficiên-
cia ou idosa a família cuja renda mensal per ca-
pita seja inferior a ½ (meio) salário mínimo.

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

Justificação

A alteração do valor da renda per capita para o 
cálculo da renda familiar, destinada a atender os crité-
rios de acesso ao Benefício de Prestação Continuada 
– BPC, tem sido tema recorrente de deliberação das 
Conferências Nacionais de Assistência Social. Desde a 
instituição do BPC o valor per capita de ¼ (um quarto) 
do salário mínimo representa um corte muito severo, 
o quê impede famílias em situação de risco social e 
pessoal de terem acesso ao benefício. Inobstante o 
impacto que a modificação possa exercer sobre o or-
çamento da seguridade social, é preciso atentar para 
essa questão, uma vez que o governo tem afirmado 
que as políticas sociais dever ter prioridade para a de-
finição dos investimentos públicos.

A aprovação desta emenda significará inclusão 
social de milhares de família que aguardam a oportu-
nidade de ser contemplada com o BPC.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.– Edu-
ardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG.

Emenda Substitutiva Nº 18

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os arts. 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28 e 36 da 
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º –  ...............................................
IV – a habilitação e reabilitação das pes-

soas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária;

V – a garantia de 1 (um) salário mínimo 
de beneficio mensal a pessoa com deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família.”(NR)

 ..............................................................
“Art. 3º – Consideram-se órgãos governa-

mentais ou organizações não governamentais 
de assistência social aquelas que prestam, 
sem fins lucrativos, atendimento, ou assesso-
ramento, inclusive a outras organizações, na 
defesa e garantia de direitos aos beneficiários 
abrangidos por esta lei.

Parágrafo Único: A condição de orga-
nização não governamental de assistência 
social de que trata este artigo é obtida me-
diante inscrição, e renovação anual, junto ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, a 
partir da entrega do Plano de Trabalho para 
o ano correspondente, e é pré-requisito, mas 
não se confunde com a condição de Entida-
de Beneficente de Assistência Social (filan-
trópica) que é concedida por certificação ex-
clusivamente federal, na forma da legislação 
pertinente.”(NR)

“Art. 5º –  ...............................................
II – participação da população, por meio 

de organizações representativas, na formula-
ção dos planos governamentais e no controle 
das ações em todos os níveis;

III – primazia da responsabilidade do 
Estado na condução do plano de assistência 
social da Política de Seguridade Social em 
cada esfera de governo.”(NR)

“Art. 6º A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma 
de sistema descentralizado e participativo, de-
nominado Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, com os seguintes objetivos:

I – consolidar a gestão compartilhada, o 
co-financiamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva;

II – integrar a rede pública e privada de 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6º-B;

III – estabelecer as responsabilidades 
dos entes federativos na organização, regu-
lação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; e

IV – definir os níveis de gestão, respeita-
das as diversidades regionais e municipais.

§ 1º As ações ofertadas no âmbito do 
SUAS têm como foco prioritário a família e, 
como base de organização, o território.
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§ 2º O SUAS é integrado pelos entes fe-
derativos e seus órgãos governamentais de 
assistência social, seus respectivos conselhos 
de assistência social e pelas organizações não 
governamentais de assistência social abran-
gidas por esta Lei.

§ 3º A instância coordenadora da Políti-
ca Nacional de Assistência Social é o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.” (NR)

“Art. 7º – As ações de assistência social, 
no âmbito das organizações não governa-
mentais de assistência social, observarão as 
normas expedidas pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), de que trata o art. 
17 desta lei.”(NR)

“Art. 8º – A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, observados os prin-
cípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixa-
rão, “ad referendum” do respectivo Conselho 
de Assistência Social, seus respectivos Planos 
de Assistência Social, com as ações diretas 
que integrarão a Política de Seguridade Social 
daquele nível de governo, e as ações indiretas 
e transversais que integrarão as demais Polí-
ticas Públicas Sociais dos setores pertinentes 
destinadas a assegurar os direitos sociais da 
criança e adolescente, família, idoso, pessoas 
com deficiência e da mulher.”(NR)

“Art. 9º – O funcionamento das organiza-
ções não governamentais de assistência social 
depende de prévia inscrição e renovação anual 
de inscrição no respectivo Conselho Municipal 
de Assistência Social, ou no Conselho de As-
sistência Social do Distrito Federal, conforme 
o caso, mediante apresentação do Plano de 
Trabalho para o respectivo ano.

 ..............................................................
§ 5º – No caso de organizações não go-

vernamentais que atuem com crianças e ado-
lescentes, a inscrição de que trata este artigo 
deverá ser precedida do registro da mesma 
e inscrição de seus programas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, nos termos do parágrafo único do 
artigo 90, e artigo 91 da Lei Federal nº. 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente).

§ 6º – Inscrita, ou renovada anualmente 
a inscrição, mediante apresentação do respec-
tivo Plano Anual de Trabalho e Relatório Anual 
das Atividades desenvolvidas no ano anterior, 
a organização passa a integrar o SUAS e sua 

respectiva Rede Socioassistencial, e a cópia 
do Plano de Trabalho arquivado no Conselho 
Municipal ou Distrital, será encaminhado aos 
respectivos CRAS/CREAS, que circunscrevem 
a área de atuação da organização, para co-
nhecimento e acompanhamento.”(NR) 

“Art. 10 – A União, os Estados, os Mu-
nicípios e o Distrito Federal podem efetuar 
repasses de recursos a organizações não go-
vernamentais de assistência social, por meio 
de contrato de gestão, quando tituladas como 
organizações sociais, nos termos da Lei Fe-
deral nº. 9.637, de 15 de março de 1998; ou 
de termo de parceria quando tituladas como 
OSCIPs, nos termos da Lei Federal nº. 9.790, 
de 23 de março de 1999; subvenções sociais 
mediante termo de compromisso, nos termos 
da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 
1964; ou celebrando convênios, ou firmando 
contratos administrativos, mediante processo 
seletivo ou, sempre que possível, procedimento 
licitatório, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores.”(NR) 

“Art. 11 – As ações das três esferas de 
governo na área de assistência social realizam-
se de forma articulada, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal e a coor-
denação e execução dos programas e suas 
ações sociais, em suas respectivas esferas, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, e complementar e suplementarmente, 
por organizações não governamentais de as-
sistência social.”(NR)

“Art. 13.  ................................................
I – destinar recursos financeiros aos Mu-

nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-
dos pelos Conselhos Estaduais de Assistência 
Social;(NR)

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

“Art. 14. .................................................
I – destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelo Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal;

 ..............................................................
V – realizar as atividades e os projetos 

de assistência social de que tratam os artigos 
23 e 24 desta lei.”(NR)
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“Art. 15.  ................................................
I – destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social;

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

V – realizar as atividades e os projetos 
de assistência social de que tratam os artigos 
23 e 24 desta lei.”(NR)

“Art. 16. As instâncias deliberativas do 
SUAS, de caráter permanente e composi-
ção paritária entre governo e sociedade ci-
vil, são:

 ..............................................................
Parágrafo único. Os Conselhos de Assis-

tência Social estão vinculados ao órgão gestor 
de assistência social, que deve prover a infra-
estrutura necessária para o seu funcionamen-
to, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referen-
tes a passagens e diárias de conselheiros 
representantes do governo ou da sociedade 
civil, quando estiverem no exercício de suas 
atribuições.” (NR)

“Art. 17. Fica instituído o Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), órgão 
superior de deliberação colegiada, vinculado 
à estrutura do órgão da Administração Públi-
ca federal responsável pela coordenação das 
ações e do Plano Nacional de Assistência So-
cial da Política Nacional de Seguridade Social, 
cujos membros, nomeados pelo Presidente 
da República, tem mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução por igual 
período.”(NR)

 ..............................................................
§ 4º Os Conselhos de que tratam os in-

cisos II, III e IV do art. 16, com competência 
para acompanhar a execução da política de 
assistência social, apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária, em consonância com as 
diretrizes das conferências nacionais, estadu-
ais, distrital e municipais, de acordo com seu 
âmbito de atuação, deverão ser instituídos, 
respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, mediante lei es-
pecífica.” (NR)

“Art. 18 –  ..............................................
I – aprovar o Plano Nacional de Assistên-

cia Social da Política Nacional de Seguridade 
Social;”(NR)

 ..............................................................
“Art. 20. O benefício de prestação con-

tinuada é a garantia de um salário mínimo 
mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais 
e que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família.

§ 1º Para os fins do disposto no caput, 
a família é composta pelo requerente, o côn-
juge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os ir-
mãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto.”(NR)

 ..............................................................
“Art. 22. Entende-se por benefícios even-

tuais as provisões suplementares e provisó-
rias, que integram organicamente as garantias 
do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 
famílias em virtude de nascimento, morte, si-
tuações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.

§ 1o A concessão e o valor dos benefí-
cios de que trata este artigo serão instituídos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
e previstos nas respectivas Leis Orçamentá-
rias Anuais, com base em critérios e prazos 
definidos pelos respectivos conselhos de as-
sistência social.

§ 2º O Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três es-
feras de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até vinte e cinco por 
cento do salário mínimo para cada criança de 
até seis anos de idade.

§ 3º Os benefícios eventuais subsidiá-
rios não poderão ser cumulados com aqueles 
instituídos pelas Leis nos 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, e 10.458, de 14 de maio 
de 2002.” (NR)

“Art 23 – Entende-se por serviços as-
sistenciais as ações sociais configuradas em 
atividades permanentes e continuadas dos 
programas de assistência social que visem à 
melhoria de vida da população e cujas ações, 
voltadas para as necessidades básicas, ob-
servem os objetivos, princípios e diretrizes 
estabelecidos nesta lei.
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§ 1º – Na organização dos serviços de 
assistência social será dada prioridade à in-
fância e à adolescência em situação de vulne-
rabilidade e risco pessoal e social, em comu-
nhão com a Política Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente estabelecida pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, objetivando cumprir o disposto 
no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº. 
8.069, de 13 de julho de 1990, notadamente 
o inciso II do seu artigo 87. 

§ 2º – São, ainda atividades de assis-
tência social, enquadradas neste artigo, as 
destinadas ao assessoramento de usuários 
ou organizações de assistência social ou de 
atuação na defesa e garantia de direitos aos 
beneficiários da assistência social.“(NR)

“Seção IV
DOS PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 24 – Os projetos são ações dos pro-
gramas de assistência social que compreen-
dem ações temporárias, integradas e com-
plementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência definidos para qualificar, incenti-
var e melhorar os benefícios e para implantar, 
ampliar ou melhorar o alcance e a qualidade 
das ações dos serviços assistenciais de que 
trata o artigo anterior.

§ 1º – Os projetos de que trata este artigo 
serão aprovados pelos respectivos Conselhos 
de Assistência Social, por proposta dos órgãos 
governamentais e organizações não governa-
mentais de assistência social, obedecidos os 
objetivos e princípios que regem esta lei, com 
prioridade para a inserção profissional e social 
e para o convívio familiar e comunitário.

“§ 2º Os projetos de assistência social 
voltados ao idoso e à integração de pessoas 
com deficiência serão devidamente articula-
dos com o beneficio de prestação continuada 
estabelecido no art. 20 desta lei.”(NR)

“Art. 25 – Os projetos de enfrentamen-
to da pobreza compreendem ações sociais 
temporárias e eventuais dos Programas de 
Assistência Social, configurados na instituição 
de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e 
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam 
meios, capacidade produtiva e de gestão para 
combate ao trabalho infantil e à inserção precá-
ria no mercado de trabalho e a sub-habitação, 
e a melhoria das condições gerais de subsis-
tência, elevação do padrão de qualidade de 

vida, a preservação do meio-ambiente e sua 
organização sócio-comunitária.”(NR)

“Art. 28 – O financiamento das ações 
sociais (benefícios, serviços e projetos) dos 
programas de assistência social estabelecidos 
nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
das demais contribuições sociais previstas no 
art. 195 da Constituição federal, além daque-
les que compõem os Fundos Especiais de que 
tratam o art. 71 e seguintes da Lei Federal nº. 
4.320, de 17 de março de 1964, e em espe-
cial do Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS) e dos Fundos de Assistência Social 
dos demais entes federativos, além dos recur-
sos próprios das organizações não governa-
mentais de assistência social, naquilo que for 
pertinente e quando destinados a ações de 
proteção social de assistência social.

§ 1º – Cabe ao órgão da Administração 
Pública Federal responsável pela coordenação 
do Plano Nacional de Assistência Social da 
Política Nacional de Seguridade Social gerir o 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 
sob a orientação e controle do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS).”(NR)

 ..............................................................
“Art. 36. A entidade e organização de 

assistência social que incorrer em irregulari-
dades na aplicação dos recursos repassados 
pelos poderes públicos terá a sua vinculação 
ao SUAS cancelada, sem prejuízo de respon-
sabilidade civil e penal.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 8.742, de 1993, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 6º-A. A assistência social organiza-
se pelos seguintes tipos de proteção:

I – proteção social básica: conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisi-
ções e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; e

II – proteção social especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo a reconstrução de vínculos familia-
res e comunitários, a defesa de direito, o for-
talecimento das potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de violação de 
direitos.
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Parágrafo único. A vigilância social é um 
dos instrumentos de proteção da assistência 
social que identifica e previne as situações de 
risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território.

Art. 6º-B. As proteções sociais básica e 
especial que compõem a rede socioassisten-
cial serão ofertadas de forma integrada dire-
tamente pelos entes públicos ou pelas orga-
nizações não governamentais de assistência 
social vinculadas ao SUAS, respeitadas as 
especificidades de cada ação.

§ 1º A vinculação ao SUAS é o reconhe-
cimento, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de que a entidade 
de assistência social integra a rede socioas-
sistencial.

§ 2º Para o reconhecimento referido no 
§ 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes 
requisitos:

I – constituição em conformidade com o 
disposto no art. 3º;

II – inscrição em conselho municipal ou 
distrital, na forma do art. 9º;

III – integrar o sistema de cadastro de en-
tidades de que trata o inciso XI do art. 19, e;

IV – atender, sem exigência de contra-
prestação e sem qualquer discriminação ou 
restrição, aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, independentemente do recebimento 
direto de recursos públicos, respeitada sua 
capacidade de atendimento.

§ 3º O cumprimento do disposto no inciso 
IV do § 2o será informado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome pelo 
órgão gestor local da assistência social.

Art. 6º-C. As proteções sociais, básica 
e especial, quando promovidas diretamente 
pelo Poder Público, serão ofertadas, sempre 
que possível, no Centro de Referência de As-
sistência Social – CRAS e no Centro de Re-
ferência Especializado de Assistência Social 
– CREAS, instituídos no âmbito do SUAS, ou 
em unidade de atendimento próprio ou de or-
ganização, parceria na área circunscrita por 
aqueles centros de referencia; e, quando rea-
lizadas por organização não governamental, 
serão ofertadas em suas respectivas unida-
des de atendimento, com assessoramento e 
orientação dos respectivo CRAS/CREAS que 
circunscrevem o local onde ocorrerem.

§ 1º O CRAS é a unidade pública muni-
cipal, de base territorial, localizada em áreas 

com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abran-
gência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias.

§ 2º O CREAS é a unidade pública de 
abrangência e gestão municipal ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos 
e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial.

Art. 6º-D. As instalações do CRAS e do 
CREAS devem ser compatíveis com os servi-
ços neles ofertados, com espaços para traba-
lhos em grupo e ambientes reservados para 
recepção de famílias e indivíduos, assegurada 
a acessibilidade das pessoas idosas e com 
deficiência.” (NR)

Art. 3º Fica revogado o art. 38 da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993.

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

PROPOSTAS – ALTERAÇÕES – PROJETO DE LEI 
Nº 3077, DE 2008

1) Incluir no artigo 1º do Projeto de Lei alteração 
dos incisos IV e V do artigo 2º trocando a expressão 
“pessoas portadoras de deficiência” do primeiro e “pes-
soa portadora de deficiência” do segundo, por “pessoa 
com deficiência”.

A tendência mundial é no sentido de erradicar 
a palavra “portadora” (como substantivo e como ad-
jetivo). A condição de ter uma deficiência faz parte da 
pessoa e esta pessoa não porta sua deficiência. Ela 
tem uma deficiência. Tanto o verbo “portar” como o 
substantivo ou o adjetivo “portadora” não se aplicam 
a uma condição inata ou adquirida que faz parte da 
pessoa. Por exemplo, não dizemos e nem escrevemos 
que uma certa pessoa é portadora de olhos verdes ou 
pele morena.

Uma pessoa só porta algo que ela possa não 
portar, deliberada ou casualmente. Por exemplo, uma 
pessoa pode portar um guarda-chuva se houver ne-
cessidade e deixá-lo em algum lugar por esquecimento 
ou por assim decidir. Não se pode fazer isto com uma 
deficiência, é claro.

A Convenção da Organização das Nações Uni-
das – ONU sobre pessoas com deficiência consagra o 
termo “pessoa com deficiência” como adequado para 
denominação de pessoas antes consideradas “porta-
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doras de necessidades especiais” ou “portadora de 
deficiência”.

2) Incluir no artigo 1º do Projeto de Lei alteração 
do artigo 3º da Lei que passaria a ter a seguinte reda-
ção, acrescido de um parágrafo único:

Artigo 3º – Consideram-se órgãos governamen-
tais ou organizações não governamentais de assis-
tência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento; e/ou assessoramento, inclusive a outras 
organizações, na defesa e garantia de direitos aos be-
neficiários abrangidos por esta lei

Parágrafo Único: A condição de organização não 
governamental de assistência social de que trata este 
artigo é obtida mediante inscrição e renovação anual, 
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, a 
partir da entrega do Plano de Trabalho para o ano cor-
respondente, e é pré-requisito, mas não se confunde 
com a condição de Entidade Beneficente de Assistência 
Social (filantrópica) que é concedida por certificação 
exclusivamente federal.

Entidades e organizações são duas expressões 
redundantes. As entidades são efetivamente organi-
zações não governamentais, porém, as governamen-
tais são órgãos (secretarias, departamentos, etc...) 
que integram as respectivas esferas governamentais 
(Municípios, Estados ou União).

Os órgãos ou organizações de assistência so-
cial prestam: ou atendimento, ou assessoramento, ou 
defesa e garantia de direitos, ou mais de um deles, 
mas da forma como está atualmente “atendimento e 
assessoramento” indica que obrigatoriamente preci-
sa prestar ambos para sê-lo, o que não é a realidade 
pretendida.

Importante acabar definitivamente com a polêmica 
existente, inclusive judicialmente, acerca da diferença 
entre organização de assistência social, de que trata 
esta lei, e a entidade filantrópica por certificação como 
entidade beneficente de assistência social, concedida 
por meio do CEBAS – Certificado de Entidade Bene-
ficente de Assistência Social, atualmente concedida 
pelo CNAS e com alterações em discussão por meio do 
Projeto de Lei do Executivo Federal de nº. 3021/2008, 
o qual dá direito, entre outros, à imunidade tributária 
constitucional, entre as quais a de contribuição patro-
nal para a seguridade social.

3) Incluir no artigo 1º do projeto de Lei, altera-
ção dos inciso II e III do artigo 5º de forma a que a 
expressão “formulação das políticas .....” do primeiro 
fosse trocada por “formulação das ações sociais nos 
respectivos Planos Governamentais de Assistência 
Social e aquelas inseridas nas diversas Políticas Pú-
blicas Setoriais .....” e a expressão “condução da polí-
tica de assistência social em cada esfera de governo” 

constante do segundo fosse trocada por “condução do 
Plano de Assistência Social da Política de Seguridade 
Social em cada esfera de governo”

Não deve haver uma política pública de assistên-
cia social específica, até porque a ação de assistência 
social integra a Política de Seguridade Social (artigo 
1º da LOAS), mas sim um Plano de Assistência So-
cial nos diversos níveis de governo que prevê ações 
específicas e diretas de assistência social e ações 
indiretas e transversais de assistência social nas de-
mais políticas públicas setoriais diversas (da criança 
e do adolescente, para a mulher, família e maternida-
de, para a pessoa com deficiência, para o trabalho e 
para o idoso).

Na forma como está tem gerado conflitos desne-
cessários ante os eventuais entendimentos de que há 
uma Política de Assistência Social independente das 
demais Políticas de Desenvolvimento Social e Cidada-
nia, o que configuraria assistencialismo, rigorosamente 
combatido pela idéia moderna de assistência social.

4) Alteração no projeto de lei para que o § 2º da 
redação proposta no artigo 1º do projeto de lei, para o 
artigo 6º e para o artigo 6º-B da lei em alteração e no 
atual artigo 36 da mesma, se substitua onde consta 
“.. entidades e organizações de assistência social ...” 
para “ organizações não governamentais de assistên-
cia social ...”

Pela mesma razão da proposta de alteração ao 
artigo 3º, as expressões entidades e organizações são 
duas expressões redundantes. As entidades são efeti-
vamente Organizações e, no caso em tela, de natureza 
não governamental, pois os órgãos governamentais, 
aí, estão incluídos na expressão “entes federativos” já 
constante da redação do parágrafo.

5) Incluir no artigo 1º do projeto de lei alteração 
ao artigo 7º para substituir a expressão “... no âmbito 
das entidades e organizações de assistência social, 
...” por “ ... no âmbito dos órgãos governamentais e 
das organizações não governamentais de assistên-
cia social,...”

Pelas mesmas razões da proposta de alteração 
acima ao artigo 3º e a redação a ser dada ao artigo 
6º, pois as expressões entidades e organizações são 
redundantes. As entidades são efetivamente Organiza-
ções não governamentais, porém, as governamentais 
são órgãos públicos (secretarias, departamentos, etc...) 
que integram as respectivas entidades governamentais 
(Municípios, Estados ou União).

6) Incluir no artigo 1º do projeto lei alteração da 
redação do artigo 8º para que fique com a seguinte 
redação:

Artigo 8º – A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, observados os princípios e diretrizes 
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estabelecidos nesta lei, fixarão, “ad referendum” do 
respectivo Conselho de Assistência Social, seus res-
pectivos Planos de Assistência Social, com as ações 
diretas que integrarão a Política de Seguridade Social 
e as ações indiretas e transversais que integrarão as 
demais Políticas Sociais Setorizadas. 

Os entes federativos, no campo da assistência 
social, adequadamente, fixam planos que integram 
diretamente a política de seguridade social e indireta 
e transversalmente as demais políticas sociais setori-
zadas, e não a criação de uma política específica de 
assistência social que teria função mais assistencialis-
ta do que de desenvolvimento social e cidadania das 
demais políticas setorizadas ou de seguridade social, 
que é a natureza efetiva das ações de assistência so-
cial conforme previsto na Constituição Federal.

Por outro lado, é importante ficar claro que quan-
do se fala, neste artigo, em União, Estados, Distrito 
federal e Municípios, está se referindo às respectivas 
organizações que constituem tais entes federativos (ad-
ministração pública) a quem cabe fixar a ação, sendo 
competência do respectivo Conselho, homologar ou 
referendar a ação proposta e não fixá-la, como, em 
alguns municípios, i tem ocorrido, indevidamente.

7) Incluir no artigo 1º do Projeto de Lei, alteração 
aos artigos 9º e 10, para trocar a expressão “entidades 
e organizações de assistência social ...” por “organi-
zações não governamentais de assistência social ....”; 
trocar em todos os seus parágrafos onde consta a ex-
pressão “entidade” e “entidades”, por “organização” ou 
“organizações”;, trocar no artigo 10 a expressão “Planos 
aprovados pelos respectivos Conselhos” por “Planos 
de Trabalho aprovado pelos respectivos Conselhos 
quando da inscrição ou renovação anual de inscrição 
da Organização” e incluir no artigo 9º dois parágrafos: 
de nº. 5º e 6º, com a seguinte redação:

Artigo 9º – ......... ............................ .......

§ 5º – No caso de organizações não governa-
mentais que atuem com crianças e adolescentes, a 
inscrição de que trata este artigo deve ser precedida 
do registro da mesma e da inscrição de seus progra-
mas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, na forma prevista pelos artigos 90, 
parágrafo único, e 91 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho 
de 1990.

§ 6º – Inscrita ou renovada anualmente a inscri-
ção, mediante apresentação do respectivo Plano de 
Trabalho anual que a Organização não governamental 
se propõe a executar, a organização passa a integrar 
o S.U.A.S. e sua respectiva Rede socioassistencial, e 
a cópia do seu Plano de Trabalho Anual será encami-
nhada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 
para conhecimento, acompanhamento e integração, 

aos respectivos CRAS/CREAS que circunscreverem, 
pelo S.U.A.S., a(s) área(s) de atuação da Organiza-
ção inscrita.

Artigo 10 – A União, os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal podem efetuar repasses de recursos 
a organizações não-governamentais de assistência so-
cial, por meio de contrato de gestão, quando tituladas 
como organizações sociais, nos termos da Lei Fede-
ral nº. 9.637, de 15 de março de 1998; ou de termo de 
parceria quando tituladas como OSCIPs, nos termos 
da Lei Federal nº. 9.790, de 23 de março de 1999; sub-
venções sociais mediante termo de compromisso, nos 
termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 
1964; ou celebrando convênios, ou firmando contratos 
administrativos, mediante processo seletivo ou, sempre 
que possível, procedimento licitatório, nos termos da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores.” 

Unificar e adequar juridicamente a denominação 
das organizações privadas de assistência social na lei, 
conforme já acima esclarecido; 

Deixar claro que o Plano previsto no artigo 10 
não é o Plano Governamental e sim o Plano de Tra-
balho apresentado pela organização quando de sua 
inscrição ou renovação de inscrição, e,

Corrigir uma distorção que vem ocorrendo em al-
guns municípios, onde se efetua a inscrição no CMAS 
e há a liberação de recursos do FMAS para ações so-
ciais de assistência social com crianças e adolescen-
tes, sem que entidade e programa respectivo estejam 
previamente registrados e cadastrados no CMDCA, 
conforme determina a lei, o que é uma distorção gra-
ve, pois indiretamente valoriza a ação de assistência 
social que deve ser temporária, pontual e emergencial 
em detrimento da ação de desenvolvimento social e 
cidadania permanente.

Corrigir a confusão que vem sendo feita entre 
subvenção, que é um Termo de Compromisso e bus-
ca auxiliar a entidade na sua manutenção mediante 
compromisso de qualidade e resolutividade e é regu-
lado pela Lei 4.320/64, e celebração de convênio que 
tem outra natureza jurídica e está regulado pela Lei 
de Licitações. E incluir outros instrumentos de repas-
se existentes e ignorados pela lei: Contrato de Gestão 
(OS), Termo de Parceria (OSCIPs) e Contrato Adminis-
trativo de Prestação de Serviços, quando for o caso, e 
estabelecer que, nos casos de convênio e contratos, 
deve ocorrer procedimento licitatório ou no mínimo um 
processo seletivo para assegurar os princípios consti-
tucionais da moralidade, da impessoalidade, da publi-
cidade e da transparência administrativa.

8) Incluir no artigo 1º do projeto de lei alteração 
ao artigo 11 para acrescentar ao seu final “e aos Muni-
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cípios, e complementar e suplementarmente, por orga-
nizações não governamentais de assistência social.”

As ações das Organizações não governamentais 
estão inseridas na articulação de realização da assis-
tência social e o artigo omite-as.

9) Acrescentar as alterações propostas pelo artigo 
1º do projeto de lei aos artigos 14 e 15 da lei, para alte-
rar também a redação dos incisos V de ambos, a saber: 
“prestar os serviços e realizar projetos de assistência 
social de que tratam os artigos 23 e 24 desta Lei.”

Ao Distrito Federal e aos Municípios, além dos 
projetos de enfrentamento da pobreza de que tratam 
os incisos III dos respectivos artigos, cabem os servi-
ços e também os programas (que estamos sugerindo 
passem a se chamar projetos) de assistência social 
de que trata o artigo 24 e que haviam sido ignorados 
nos artigos.

Trocar a expressão “assistenciais” por “assistên-
cia social” é mais adequado ao espírito da Lei e não 
denota assistencialismo que é conceito e idéia por ela 
combatido.

10) Alteração constante do artigo 1º do Projeto 
de lei para o artigo 17, de forma que no seu caput seja 
substituída a expressão “Política Nacional de Assistên-
cia Social, por Plano Nacional de Assistência Social 
da Política Nacional de Seguridade Social” e, na nova 
redação que está sendo proposta no projeto de lei ao 
§ 4º do referido artigo, trocar a expressão “execução 
da política de assistência social”, por “execução do 
plano de assistência social da política de seguridade 
social”.

Dar coerência e unidade conceitual à lei em todo 
o seu conteúdo pelos motivos já expostos acima e ade-
quá-la aos conceitos constitucionalmente previstos.

11) Incluir no artigo 1º do Projeto de Lei altera-
ção ao artigo 18, ao § 1º do artigo 28, e ao caput do 
artigo 35, assim como em outras partes da Lei, onde 
constar a expressão “Política Nacional de Assistência 
Social;” por “Plano Nacional de Assistência Social da 
Política Nacional de Seguridade Social;”

Pelos mesmos motivos acima aludidos, de coe-
rência e unidade conceitual da Lei, e para adequá-la 
às regras constitucionais.

12) Incluir no artigo 1º do projeto de lei alterações 
na redação da seção IV da Lei, de forma a que:

- O titulo passe de “DOS PROGRAMAS DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL” para “DOS PROJETOS DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL”, e, no caput, igualmente, substituir 
a expressão “Os programas de assistência social ...” por 
“Os projetos de assistência social ....” e no § 1º e 2º, a 
expressão “Os programas ...” por “Os Projetos ...”

Inicialmente buscar coerência e unidade con-
ceitual da própria legislação em si e dela para com a 

legislação vigente, notadamente a legislação que re-
gula as questões de Direito Financeiro e de natureza 
orçamentária para todos os entes federativos, que é 
a Lei Federal nº 4.320, de1964.

Essa lei, com as atualizações conceituais intro-
duzidas a partir da Portaria Ministerial nº. 117, DE 12 
de novembro de 1998, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão traz os seguintes conceitos para 
União, Estados e Municípios:

Programa é o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos objetivos 
pretendidos, sendo mensurado por metas estabeleci-
das no plano plurianual, o qual é composto por:

Projeto, que é um instrumento de programação 
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expan-
são ou o aperfeiçoamento da ação do Governo; (grifo 
nosso)

Atividade, que é um instrumento de programação 
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação do Governo;

Logo, na LOAS os Serviços (artigo 23) e os BPCs 
(artigos 20 e 21) são atividades (porque permanentes e 
contínuos); enquanto que temos, ainda a possibilidade 
de Projetos de Assistência Social (artigo 24); Benefícios 
Eventuais (artigo 22) e Projetos de Enfrentamento da 
Pobreza (artigos 25 e 26) (que são também projetos 
de assistência social, mas especiais e específicos). 
Na realidade, todos eles em conjunto (serviços, be-
nefícios e projetos) são ações sociais que integram, 
em conjunto ou separadamente, PROGRAMAS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, públicos governamentais ou 
de organizações não governamentais.

Hoje os sistemas de Planejamento Públicos nas 
três esferas de governo, com o advento da informáti-
ca e, notadamente, da Internet, em especial no que 
tange a legislação orçamentária (Planos Plurianuais, 
LDOs e Leis Orçamentárias) estão se tornando, efeti-
vamente, instrumentos de administração e não meras 
formalidades burocráticas, e esta unidade e coerência 
conceitual auxilia em muito que as ações de assistên-
cia social sejam vinculadas a elas de forma uniforme 
no País todo sem dificuldades de compreensão ou 
interpretação.

13) Incluir no artigo 1º do projeto de lei alteração 
ao artigo 28, para manter a coerência com as altera-
ções efetuadas:

Artigo 28 – O financiamento das ações sociais 
(benefícios, serviços e projetos) dos Programas de As-
sistência Social, conforme previsto nesta Lei, far-se-á 
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com os recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive advindos de Fun-
dos Especiais de que tratam os artigos 71 e seguintes 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em 
especial os Fundos de Assistência Social constituídos 
no âmbito dos respectivos entes federativos; das de-
mais contribuições sociais previstas no artigo 195 da 
Constituição Federal, além daqueles que compõem o 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Adequar a redação do artigo às alterações ante-
riores e incluir a possibilidade (não obrigatoriedade), já 
existente na prática de que os recursos públicos para 
a assistência social, além dos específicos, possam vir, 
também, indireta e transversalmente, dos recursos das 
demais políticas públicas, inclusive dos fundos espe-
ciais que lhes dão sustentabilidade (Fundos da Criança 
e do Adolescente, de Cultura, de Esportes, Habitação 
e Moradia, etc...).

14) Alterar a redação dada pelo artigo 1º do pro-
jeto de Lei, para o artigo 6º-C, de forma a incluir, após a 
expressão “As proteções sociais, básica e especial,...” 
a expressão ” promovidas diretamente pelo Poder Pú-
blico, serão ofertadas ...”

Art. 6º-C As proteções sociais, básica e especial, 
quando promovidas diretamente pelo Poder Público, serão 
ofertadas, sempre que possível no Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS, instituí-
dos no âmbito do SUAS, ou em unidade de atendimento 
próprio ou de organização, parceria na área circunscrita 
por aqueles centros de referencia, e quando realizadas 
por organização não governamental serão ofertadas em 
suas respectivas unidades de atendimento, com asses-
soramento e orientação dos respectivo CRAS/CREAS 
que circunscrevem o local onde ocorrerem.

Há ações de proteção em assistência social que 
são não governamentais e não são, portanto, oferta-
das pelos CRAS e CREAS, embora seja interessante 
que sejam acompanhadas pelos mesmos, assim como 
pode ocorrer do CRAS/CREAS não ter condições físi-
cas em suas instalações para a ação de proteção so-
cial proposta, devendo ser previsto que, nesse caso, 
possam ocorrer em outro local próprio ou parceiro, 
preferencialmente dentro da área de circunscrição do 
CRAS/CREAS, o que é, na verdade, o objetivo social 
do artigo, que elimina eventual justificativa para a não 
realização das ações.

Sala da Comissão, de de 2008.– Deputado João 
Dado.

1º PARECER DO RELATOR

I – Relatório 

Em 25 de março de 2008 foi apresentado na Câ-
mara dos Deputados o Projeto de Lei 3077/2008, de 

iniciativa do Poder Executivo – MSC 119/2008, com a 
intenção de estabelecer objetivos para o Sistema Úni-
co de Assistência Social – SUAS e sua composição 
descentralizada e participativa, integrada pelos três en-
tes federativos; reduz para 65 (sessenta e cinco) anos 
a idade mínima para o idoso receber o benefício de 
prestação continuada – BPC; define a proteção social 
básica e especial; cria o CRAS e CREAS.

Na Câmara, o PL foi distribuído pela Mesa Diretora 
às Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF); 
Finanças e Tributação (Art.54 RICD e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em conformidade com 
os artigos 24 e 54 do Regimento Interno. A Proposição 
está sujeita a apreciação conclusiva pelas Comissões 
e tramita em regime de Prioridade. 

Na Exposição de Motivos que acompanhou o 
Projeto de Lei Governamental, o Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias de 
Sousa, assim explicitou as razões da citada Proposi-
ção: “Desde a IV Conferência Nacional de Assistência 
Social, realizada em dezembro de 2003, ganha força 
uma nova agenda política para o reordenamento da 
gestão das ações descentralizadas e participativas de 
assistência social no Brasil, na forma do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, modelo de gestão para 
todo território nacional, que integra os três entes fede-
rativos e objetiva consolidar o sistema descentralizado 
e participativo, previsto na Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS. 

Desse modo, a proposta denomina o sistema 
descentralizado e participativo referido no art.6º da 
LOAS, como Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS e, organiza as ações socioassistenciais para 
que sejam ofertadas com foco prioritário nas famílias 
e tendo como base de organização o território.

A iniciativa visa, ainda, estabelecer regras gerais 
quanto à gestão, o controle social, o monitoramento e 
a avaliação da política de assistência social, além de 
promover ajustes pontuais na LOAS, como as definições 
de benefícios eventuais e dos critérios de acesso aos 
benefícios eventuais e de prestação continuada”. 

No âmbito da Comissão de Seguridade Social e 
Família foram apresentadas dezoito emendas ao Projeto 
de Lei nº 3077/2008, dentro do prazo regimental. 

O nobre Deputado Mário Heringer apresentou dez 
emendas. A emenda nº 1 propõe uma nova redação 
ao art. 1º com a inclusão dos arts. 12, e 21; a emenda 
nº 2 propõe suprimir no art. 6º § 1º a expressão “foco 
prioritário na família” por contrapor-se ao art. 203 da 
Constituição Federal; a emenda nº 3 altera a redação 
do § 1º do art. 22 e acrescenta o § 4º para considerar a 
renda mínima como um dos critérios na concessão dos 
Benefícios Eventuais; na emenda nº 4 acrescenta ao § 
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2º do art. 21, responsabilidades administrativas, cíveis 
e penais, cabíveis quando constatada irregularidades 
na concessão do Benefício de Prestação Continuada 
– BPC; a emenda nº 5 exclui do § 1º do art. 20 alguns 
integrantes da composição familiar ali relacionada; a 
emenda nº 6 altera o § 6º do art. 20, para sujeitar a 
pessoa com deficiência ao exame médico pericial e 
laudo realizados pelos serviços de perícia médica do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; a emen-
da nº 7 acrescenta no Parágrafo Único do art. 16, que 
o órgão gestor de assistência social deva garantir as 
despesas referentes as passagens e diárias de con-
selheiros representantes do governo ou da sociedade 
civil “quando comprovarem estar no exercício de suas 
atribuições”; a emenda nº 8 acrescenta no inciso II a 
expressão “e outras causas de vulnerabilidade social”; 
a emenda nº 9 acrescenta a mesma expressão nos 
arts. 13,14 e 15 e, finalmente na emenda nº 10 os § 
1º e § 6º do art. 20 tem a mesma redação das emen-
das nº 5 e nº 6. 

O ilustre Deputado Eduardo Barbosa apresentou 
07 emendas. Na emenda nº 11 foram acrescentados o 
art. 3º e incisos I, II e III, ao art. 1º, para conceituar enti-
dades e organizações de assistência social; a emenda 
nº 12 acrescenta o art. 6º- C ao art. 2º, propondo que 
as proteções sociais básica e especial poderão ser tam-
bém ofertadas pelas entidades sem fins lucrativos, de 
assistência social, nos termos do art. 3º deste Projeto 
de Lei; a emenda nº 13 ao tratar da representação da 
sociedade civil no CNAS altera a redação do inciso II, 
do art.17, em conformidade com o art. 3º deste Projeto 
de Lei; A emenda nº 14 substitui no § 5º, do art. 20, 
a expressão “situação de internado” por “condição de 
abrigamento em instituições de longa permanência”; 
a emenda nº 15 acrescenta redação ao art. 21, § 3º, 
para tratar da continuidade da concessão do BPC e, 
§ 4º, para prever nova concessão do BPC quando da 
saída do beneficiário do mercado de trabalho, desde 
que atendidos os requisitos definidos em regulamen-
to; a emenda nº 16 propõe acrescentar onde couber, 
ao art. 2º do Projeto de Lei, os incisos I e II, referentes 
ao órgão gestor do Benefício de Prestação Continua-
da – BPC, e às famílias cadastradas para usufruir dos 
programas de transferência de renda distintos do Be-
nefício de Prestação Continuada – BPC; a emenda nº 
17 modifica a redação do § 3º, do art. 20, alterando de 
¼ para ½ salário mínimo o valor da renda familiar per 
capta mensal para concessão do Benefício de Presta-
ção Continuada à pessoa com deficiência ou idosa.

O nobre Deputado João Dado apresentou a Emen-
da Substitutiva nº 18 ao Projeto de Lei 3077/2008, 
alterando os arts. 2º ao 28 e 36 da LOAS, objetivando 

buscar coerência e unidade conceitual a todo conteúdo 
do Projeto de Lei e adequá-lo aos conceitos constitu-
cionalmente previstos. 

È o Relatório.

II – ANÁLISE E VOTO DO RELATOR

Nos últimos anos a política de Assistência Social 
conquistou patamares de regulação, em especial, no 
âmbito da gestão, que requer um completo e amplo 
reordenamento de seu arcabouço legal, bem como, no 
imperativo de reestruturar a capacidade técnico opera-
tiva do órgão gestor federal pela assistência social, a 
saber, o Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome. As instâncias deliberativas da política de 
assistência social, consubstanciadas nos Conselhos em 
todas as esferas, as Conferências igualmente realizadas 
em todos os âmbitos da federação, a ampla e renova-
da participação de entidades, usuários, trabalhadores, 
requerem uma legislação aprimorada, que assegure e 
projete nos próximos decênios, até que se faça mister 
nova avaliação do marco legal, uma lei que efetive o 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Para o alcance do presente Relatório, lançamos 
mão de algumas estratégias de participação popular, 
mobilização social, divulgação e coleta de abaixo as-
sinados, que vieram a enriquecer o estudo e análise 
das proposições consignadas, a saber:

Para o alcance do presente Relatório, lançamos 
mão de algumas estratégias de participação popular, 
mobilização social, divulgação e coleta de abaixo as-
sinados, que vieram a enriquecer o estudo e análise 
das proposições consignadas, a saber:

1 – Reuniões com Conselhos Estaduais de As-
sistência Social;

2 – Reuniões com Conselhos Municipais de As-
sistência Social;

3 – Reuniões com Associações representativas 
de Universidades;

4 – Reuniões com Colegiados de Gestores Mu-
nicipais de Assistência Social;

5 – Audiências Públicas em 48 municípios do 
Estado de Mato Grosso, coordenadas pela Secreta-
ria Adjunta de Assistência Social, com a participação 
das Câmaras de Vereadores, gestores, conselheiros, 
usuários e trabalhadores da assistência social. saúde, 
educação e sociedade civil organizada;

6 – Disponibilização do Portal do CNAS para 
coleta de apoio ao PL 3077/08, com 127 assinaturas 
de manifestação de apoio ao PL/SUAS oriundas dos 
mais diversos estados brasileiros;

7 – Recepção de abaixo assinados de diferen-
tes estados, municípios e organizações socais, com 
destaque para o Estado do Paraná que mobilizou suas 
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universidades, seus órgãos gestores e conselhos mu-
nicipais e Encontros Macro Regionais de Avaliação e 
Implementação do SUAS e do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, coletando 
889 (oitocentas e oitenta e nove) assinaturas declaran-
do apoio à aprovação deste Projeto de Lei.

Isso em conta, nosso Relatório, que será apresen-
tado ao final deste arrazoado legislativo, foi elaborado 
com base no Projeto de Lei nº 3077/2008 conforme 
apresentado pelo Poder Executivo, nas emendas ela-
boradas pelos Ilustres Parlamentares e pelas notáveis 
e válidas contribuições recebidas que trataram o tema 
em sua extensão e profundidade.

Relataremos, a seguir, o exame do mérito so-
cioassistencial das 18 (dezoito) emendas tempestiva-
mente apresentadas ao PL nº 3077/2008, no âmbito 
da CSSF.

As Emendas nº 1, 8 e 9, de autoria do nobre 
Deputado Mário Heringer, prevê a inclusão de nova 
redação ao inciso II, do artigo 12, inciso II, do artigo 
13, inciso III, do artigo 14 e inciso III, do artigo 15, a 
saber, “e outras causas de vulnerabilidade social”, após 
o texto vigente “projetos de enfrentamento da pobreza”. 
A rigor, é imperioso considerar todas as causas estru-
turantes da pobreza e propor ações no seu enfrenta-
mento, portanto, e “outras causas” têm-se a impressão 
de que estamos segmentando a pobreza e suas face-
tas. A expressão resta prejudicada na sua proposição 
nos incisos em tela, bem como, as que dizem respeito 
às emendas 4, 5 e 10, abaixo comentadas, restando 
portanto, rejeitadas as emendas;

A Emenda nº 2, de autoria do nobre Deputa-
do Mário Heringer, foi acolhida no seu mérito e, na 
ausência de redação substitutiva, para assegurar os 
objetivos do SUAS, reafirmamos o que prevê a Cons-
tituição Federal, conforme expresso pelo Deputado, 
portanto, acolhemos a emenda no seu mérito e 
ajustamos sua redação;

A Emenda nº 3, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, propõem a uniformização nacional 
dos valores dos benefícios eventuais e, consideran-
do que, estes serão deliberados por competência e 
em consonância com os Conselhos de Assistência 
Social, assegurado a autonomia de cada ente fede-
rado e, considerando ainda que um mesmo benefício 
eventual, pode não replicar em outros municípios, no 
seu mérito a emenda resta prejudicada, portanto, 
rejeitada;

A emenda nº 4, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, que acresce redação no âmbito do BPC, 
quando de seu cancelamento, propõem a inclusão de 
imputação de responsabilidades cíveis e criminais ao 
uso irregular; a legislação atinente ao cuidado e segu-

rança da aplicação do BPC é suficiente e garantidora 
dessa condição, razão pela qual, resta prejudicada 
a emenda, portanto, rejeitada; 

As emendas nº 5 e 10, de autoria do nobre De-
putado Mário Heringer, propõem nova redação ao art. 
20 da Lei 8742/93, para fins de compreender, quem, 
na composição familiar, pode requerer o BPC, em 
contraposição, ao disposto no art. 16, da Lei 8213/91, 
portanto, prejudicando a referida emenda, razão pela 
qual, rejeitamos a emenda; 

A emenda nº 6, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, propõem alcançar nova redação ao 
parágrafo 6°, do artigo 20, da Lei 8742/93, que trata 
do BPC, incluindo a pessoa portadora de deficiência 
(sic), para fins de perícia médica junto ao INSS; essa 
condição já é legalmente assegurada, como previsto 
no atual parágrafo, tanto para o idoso, quanto para a 
pessoa com deficiência, em redação mais abrangente, 
uma análise médico-pericial, com profissionais da área, 
que emitirão o correto parecer para sua inclusão ou 
não junto ao BPC, restando a emenda prejudicada, 
portanto, rejeitada;

A emenda nº 7, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, propõem nova redação ao PL 3077, 
no parágrafo único do artigo 16, que acrescerá nova 
redação na Lei 8742/93, propondo comprovação do 
exercício de conselheiro, para perceber todo o apoio 
logístico e financeiro para o cumprimento de suas fun-
ções. A redação proposta no texto do PL 3077/08 é 
cuidadosa ao aplicar o termo “quando estiverem” ao 
invés de “comprovarem estar”, porque o mandato de 
Conselheiro, em qualquer esfera, tem começo e fim, 
ou seja, estando nesse exercício temporal de contro-
le social, ele detêm todas as prerrogativas para o fiel 
cumprimento de suas atribuições. Ainda que pareça 
preciosismo de semântica, o redação do PL 3077/08 é 
melhor tratada no respeito aos milhares de homens e 
mulheres que se dedicam na função de Conselheiros 
da política de Assistência Social, restando portanto 
prejudicada e rejeitada a emenda;

As emendas nº 8 e 9, de autoria do nobre Depu-
tado Mário Heringer, prevê a inclusão de nova redação 
ao inciso II, do artigo 12, inciso II, do artigo 13, inciso III, 
do artigo 14 e inciso III, do artigo 15, a saber, “e outras 
causas de vulnerabilidade social”, após o texto vigente 
“projetos de enfrentamento da pobreza”. A rigor, é im-
perioso considerar todas as causas estruturantes da 
pobreza e propor ações no seu enfrentamento, portanto, 
e “outras causas” têm-se a impressão de que estamos 
setorializando a pobreza e suas facetas. A expressão 
resta prejudicada na sua proposição nos incisos em 
tela, portanto, rejeitamos a emenda;
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A emenda nº 11, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação ao art. 3° da Lei 
8742/93, em consonância com o Dec. 6.308/08, que 
define quem são e o que fazem as entidades de as-
sistência social. Esta redação qualifica a Lei 8742/93, 
trazendo melhor entendimento e definição para todos 
os atores da política de assistência social, definição 
esta que foi construída com milhares de mãos e men-
tes em todo o território nacional, razão pela qual, aca-
tamos a emenda;

A emenda nº 12, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação no art. 2° deste 
PL 3077/08, em caráter aditivo ao art. 6° C, que pas-
sou a vigorar como o 6° D, reconhecendo a relação 
complementar e suplementar da rede socioassisten-
cial composta pelas entidades de assistência social, já 
consagrado em normas recentes, imprimindo reconhe-
cimento e qualidade ao Sistema Único de Assistência 
Social, portanto, acatamos a emenda;

A emenda nº 13, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação ao inciso II, do 
art. 17, que disciplina a composição de representantes 
do CNAS. Já é líquido e certo que as entidades de as-
sistência social, poderão, sob a forma da Carta Magna, 
Código Civil e Código Tributário Nacional, serem espe-
cíficas de assistência social e/ou mistas de assistência 
social, isso tudo, em consonância com o novo art. 3°, 
por mim acolhido como meritório, o que resguarda a 
preocupação do nobre Deputado. Acolher a emenda 
na sua formulação seria cercear as entidades na sua 
natureza jurídica sem prejuízo do que define o Decreto 
6308/07. Portanto, rejeitamos a emenda;

A emenda nº 14, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação ao parágrafo 5°, 
do art. 20, da Lei 8742/93, reconceituando as unidades 
e espaços físicos que acolhem e assistem as pessoas 
idosas e com deficiência, já amplamente consagrado 
e utilizado, que destitui o termo “abrigo de idoso e/ou 
para pessoa portadora de deficiência” para “instituição 
de longa permanência” para idosos e/ou pessoas com 
deficiência. Acolhemos a emenda;

A emenda nº 15, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta dois novos parágrafos 
ao art. 21, da Lei 8742/93, assegurando as conquis-
tas das pessoas com deficiência, aqui considerando 
o BPC, já com reconhecimento em outras normas e 
que tem significativa implicação com a LOAS. Acolhe-
mos a emenda;

A emenda nº 16, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação, onde couber, 
de mecanismos para superação da cultura do benefí-
cio. A questão redigida transcende o que se propõem 
o Sistema Único de Assistência Social, em seu arca-

bouço legal, e cria dispositivos que poderiam enges-
sar os operadores dessa política, bem como, órgãos 
correlatos que participam na execução das seguran-
ças sociais dos cidadãos. Dado sua complexidade e 
que seus preceitos são diretrizes já consideradas para 
consecução do BPC, rejeitamos a emenda; 

A emenda nº 17, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, propõem a alteração do valor per 
capita para inclusão no BPC, de ¼ para ½ salário mí-
nimo. Essa proposição tem guarida em deliberações 
das Conferências Nacionais de Assistência Social e, 
seguramente ampliará o acesso de novas famílias ao 
BPC, por conseguinte, um significativo impacto sobre 
o orçamento da seguridade social. Essa emenda re-
presenta um avanço na proteção social de um número 
significativo de famílias, que enfrentam situações de 
risco social derivado das contingências das causas es-
truturantes da pobreza, portanto, assegurar o princípio 
da dignidade humana sobre o econômico, ou seja, defi-
nir as políticas sociais na prioridade dos investimentos 
públicos, é romper o círculo vicioso que sempre exclui 
milhares de famílias e cidadãos de direitos, portanto, 
acolhemos a emenda.

A emenda nº 18, de autoria do nobre Deputado 
João Dado, acrescenta alteração em 26 artigos, quer 
sejam da Lei 8742/93, ou neste PL 3077/08, incidindo 
em alguns deles nos respectivos incisos e parágrafos. 
As formulações propostas, no seu conjunto, prejudi-
cam significativamente o conceito de Sistema Único 
de Assistência Social, na medida em que busca reto-
mar o tema no conceito de Seguridade Social, ou seja, 
dever-se-ia prever, inclusive, temas afetos às políticas 
de saúde e previdência social. Traz ainda a inclusão 
de novas formas de organizações da sociedade civil, 
que já estão devidamente previstas e consagradas no 
mundo jurídico, que possuem locus distinto da entidade 
beneficente e filantrópica. Pelo seu conjunto, rejeita-
mos a emenda. 

Concluso nosso parecer nesta análise e voto em 
nível de Relatoria, procuramos, na medida do possível, 
ao apreciar, estudar e comparar as emendas propostas 
pelos distintos Parlamentares, valorizá-las e incluí-las 
quando pertinentes, assim como, as sugestões ema-
nadas da sociedade civil, que reuniu-se em diferentes 
fóruns e reuniões setoriais, em diversos estados da 
federação. Ao lado dos objetivos específicos do gover-
no ao enviar o PL nº 3077/2008 ao Congresso, consi-
deramos também os aspectos envolvidos na matéria, 
onde apresentamos nossa contribuição na inclusão 
de novos artigos, quer fossem propostos em nível de 
emendas, quer de nosso próprio punho, em compre-
ensão ao que necessitava de segurança para o êxito 
do Sistema Único de Assistência Social.
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Buscamos dessa forma, assegurar os objetivos 
maiores da proposta governamental, na descentraliza-
ção e desburocratização de procedimentos, celeridade, 
transparência e controle social, além da necessária 
segurança jurídica que se expressa na adoção de re-
gras claras que devem envolver todos os agentes: as 
entidades, o estado e, principalmente, os beneficiá-
rios das ações de assistência social.

Nosso voto é, portanto, pela aceitação das emen-
das nº 11, 12, 14, 15 e 17 pelo acolhimento parcial da 
emenda nº 2, e pela rejeição das emendas nº 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 18, pelas razões já supra-
citadas.

E à luz dos argumentos que acabamos de apre-
sentar, solicitamos de nossos colegas Deputados o 
indispensável apoio e devida aquiescência, para apro-
vação do Projeto de Lei 3077/08, na forma do Substi-
tutivo que a seguir apresentamos.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008.– 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI Nº 3077 DE 2008

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 6°, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 

22, 24 e 36 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – A assistência social tem por 
objetivos:

I – a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e adolescentes 
carentes;

c) a promoção da integração ao merca-
do de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pes-
soas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitárias; e

e) a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção u de tê-la pro-
vida por sua família.

II – a vigilância social, que visa analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das fa-

mílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos;

III – a defesa de direitos, que visa garantir 
o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais;

Parágrafo Único. Para o enfrentamento da 
pobreza a assistência social se realiza de for-
ma integrada às políticas setoriais, garantindo 
mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e promover 
a universalização dos direitos sociais.” (NR)

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

“Art. 3° Consideram-se entidades e or-
ganizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos.

I – são de atendimento aquelas entida-
des que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam pro-
gramas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, diri-
gido às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
ções do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, de que tratam os incisos I e 
II do art. 18;

II – são de assessoramento aquelas que, 
de forma continuada, permanente e planeja-
da, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capa-
citação de lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, de 
que tratam os incisos I e II do art. 18; e

III – são de defesa e garantia de direitos 
aquelas que, de forma continuada, permanen-
te e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socio-
assistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com ór-
gãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
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ções do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, de que tratam os incisos I e 
II do art. 18.”

“Art. 6° A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma 
de sistema descentralizado e participativo, de-
nominado Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, com os seguintes objetivos:

I – consolidar a gestão compartilhada, o 
co-financiamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva;

II – integrar a rede pública e privada de 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6°- C;

III – estabelecer as responsabilidades 
dos entes federativos na organização, regu-
lação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; e

IV – definir os níveis de gestão, respeita-
das as diversidades regionais e municipais.

§ 1° As ações ofertadas no âmbito do 
SUAS têm por objetivos a proteção à famí-
lia, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice e, como base de organização, o 
território.

§ 2° O SUAS é integrado pelos entes 
federativos, seus respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades e organi-
zações de assistência social abrangidas por 
esta Lei.

§ 3° A instância coordenadora da Políti-
ca Nacional de Assistência Social é o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.” (NR).

“Art. 12 ..................................................  
 .......................................................................

II – co-financiar, por meio de transferên-
cia automática, o aprimoramento da gestão, 
os serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito nacional.

....................... .......................................
IV – Realizar o monitoramento e avaliação 

da política de assistência social e assessoras 
estados, Distrito Federal e municípios para seu 
desenvolvimento.” (NR)

“Art. 13 ..................................................
I – destinar recursos financeiros aos Mu-

nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-

dos pelos Conselhos Estaduais de Assistên-
cia Social;

 ........................................................NR)
II – co-financiar, por meio de transferên-

cia automática, o aprimoramento da gestão, os 
serviços, os programas e os projetos de assis-
tência social em âmbito regional ou local.

 ..............................................................
VI – realizar o monitoramento e avaliação 

da política de assistência social e assessorar os 
municípios para seu desenvolvimento.” (NR)

“Art. 14 ..................................................
I – destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos de Assistência 
Social do Distrito Federal;

 .....................................................  (NR)
VI – co-financiar o aprimoramento da ges-

tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local.

VII – Realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito.” (NR)

“Art. 15.  ................................................
I – destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social;

 .....................................................  (NR)
VI – co-financiar o aprimoramento da ges-

tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local.

VII – realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito.” (NR) 

“Art. 16. As instâncias deliberativas do 
SUAS, de caráter permanente e composi-
ção paritária entre governo e sociedade ci-
vil, são:

 .....................................................  (NR)
Parágrafo Único. Os Conselhos de Assis-

tência Social estão vinculados ao órgão gestor 
de assistência social, que deve prover a infra-
estrutura necessária para o seu funcionamen-
to, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referen-
tes a passagens e diárias de conselheiros 
representantes do governo ou da sociedade 
civil, quando estiverem no exercício de suas 
atribuições.” (NR)
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“Art. 17 ..................................................  
 .......................................................................  
 

§ 4° Os Conselhos de que tratam os in-
cisos II, III e IV do art. 16, com competência 
para acompanhar a execução da política de 
assistência social, apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária, em consonância com as 
diretrizes das conferências nacionais, estadu-
ais, distrital e municipais, de acordo com seu 
âmbito de atuação, deverão ser instituídos, 
respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, mediante lei es-
pecífica.” (NR)

“Art. 20. O benefício de prestação con-
tinuada é a garantia de um salário mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com sessenta e cinco anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família.

§ 1° Para os fins do disposto no caput, 
a família é composta pelo requerente, o côn-
juge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os ir-
mãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto.

 .....................................................  (NR)
§ 6° A concessão do benefício à pes-

soa com deficiência de que trata o caput fi-
cará sujeita a exame médico pericial e laudo 
realizados pelos serviços de perícia médica 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS.” (NR)

“Art. 21.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3° O desenvolvimento das capacida-
des cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, dentre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação 
do benefício da pessoa com deficiência.

§ 4° A cessação do Benefício de Pres-
tação Continuada concedido à pessoa com 
deficiência, inclusive em razão do seu ingres-
so no mercado de trabalho, não impede nova 
concessão do benefício desde que atendidos 
os requisitos definidos em regulamento.”

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

“Art. 22. Entende-se por benefícios even-
tuais as provisões suplementares e provisó-
rias, que integram organicamente as garantias 
do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 
famílias em virtude de nascimento, morte, si-
tuações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.

§ 1° A concessão e o valor dos benefí-
cios de que trata este artigo serão instituídos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
e previstos nas respectivas Leis Orçamentá-
rias Anuais, com base em critérios e prazos 
definidos pelos respectivos Conselhos de As-
sistência Social.

§ 2° O Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três es-
feras de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até vinte e cinco por 
cento do salário mínimo para cada criança de 
até seis anos de idade.

§ 3° Os benefícios eventuais subsidiá-
rios não poderão ser cumulados com aqueles 
instituídos pelas Leis nos 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, e 10.458, de 14 de maio 
de 2002.” (NR)

§ 5° A condição de abrigamento em insti-
tuições de longa permanência não prejudica o 
direito do idoso ou da pessoa com deficiência 
ao Benefício de Prestação Continuada” (NR)

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

“Art. 24 ..................................................  
 .......................................................................

§ 2° Os programas voltados ao idoso e 
à integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de 
prestação continuada estabelecido no art. 20 
desta Lei. (NR)

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

“Art. 36. As entidades e organizações de 
assistência social que incorrerem em irregu-
laridades na aplicação dos recursos que lhes 
foram repassados pelos poderes públicos te-
rão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem 
prejuízo de responsabilidade civil e penal.”

(NR)

Art. 28 A –  ............................................  
 .......................................................................
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§ 1° Cabe ao órgão da Administração 
Pública responsável pela coordenação da Po-
lítica de Assistência Social nas três esferas de 
governo gerir o Fundo de Assistência Social, 
sob orientação e controle dos respectivos Con-
selhos de Assistência Social. (NR)

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

§ 3° O financiamento da assistência social 
no SUAS deve ser efetuado mediante co-finan-
ciamento dos três entes federados, devendo 
os recursos alocados nos fundos de assistên-
cia social serem voltados à operacionalização, 
prestação, aprimoramento e viabilização dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
desta política.” (NR)

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

Art. 30 – B. O co-financiamento dos servi-
ços, programas, projetos, benefícios eventuais, 
no que couber, e aprimoramento da gestão da 
política de assistência social no SUAS se efetua 
por meio de transferências automáticas entre 
os fundos de assistência social e mediante 
alocação de recursos próprios nesses fundos 
nas três esferas de governo.

Parágrafo Único. As transferências auto-
máticas de recursos entre os fundos de assis-
tência social executadas à conta do orçamento 
da seguridade social, conforme art. 204 da 
Constituição Federal, caracterizam-se como 
despesa pública com a Seguridade Social, na 
forma do art. 24 da Lei Complementar n° 101, 
de 4 de maio de 2000.” (NR)

“Art. 30 – C. Caberá ao ente federado 
responsável pela execução dos recursos do 
respectivo fundo de Assistência Social o con-
trole e o acompanhamento dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios, por meio dos 
seus respectivos órgãos de controle, indepen-
dentemente de ações do órgão repassador 
dos recursos.” (NR)

“Art. 30 – D. A execução dos recursos 
federais descentralizados aos fundos de as-
sistência social dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios será declarada pelos entes re-
cebedores ao ente transferidor, anualmente, 
mediante relatório de gestão submetido à apre-
ciação do respectivo Conselho de Assistência 
Social, que comprove a execução das ações 
na forma de regulamento. (NR)

Parágrafo Único. Os entes transferidores 
poderão requisitar informações referentes à 

aplicação dos recursos oriundos do seu fun-
do de assistência social, para fins de análise 
e acompanhamento de sua boa e regular uti-
lização. (NR) 

Art. 2° A Lei no 8.742, de 1993, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

Art. 6° A – Os recursos do co-financia-
mento do SUAS, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, pode-
rão ser aplicados no pagamento dos profissio-
nais que integrarem as equipes de referência, 
responsáveis pela organização e oferta daque-
las ações, conforme percentual apresentado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e aprovado pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social.

Parágrafo Único. A formação das equipes 
de referência deverá considerar o número de 
famílias e indivíduos referenciados, o tipo de 
atendimento e as aquisições que devem ser 
garantidas aos usuários, conforme delibera-
ções do CNAS.

“Art. 6°- B. A assistência social organiza-
se pelos seguintes tipos de proteção:

I – proteção social básica: conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisi-
ções e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; e

II – proteção social especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo a reconstrução de vínculos familia-
res e comunitários, a defesa de direito, o for-
talecimento das potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de violação de 
direitos.

Parágrafo Único. A vigilância social é um 
dos instrumentos das proteções da assistência 
social que identifica e previne as situações de 
risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território.

Art. 6°- C. As proteções sociais básica e 
especial que compõem a rede socioassistencial 
serão ofertadas de forma integrada diretamen-
te pelos entes públicos ou pelas entidades e 
organizações de assistência social vinculadas 
ao SUAS, respeitadas as especificidades de 
cada ação.
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§ 1° A vinculação ao SUAS é o reconhe-
cimento, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de que a entidade 
de assistência social integra a rede socioas-
sistencial.

§ 2° Para o reconhecimento referido no 
§ 1°, a entidade deverá cumprir os seguintes 
requisitos:

I – constituição em conformidade com o 
disposto no art. 3°;

II – inscrição em Conselho Municipal ou 
do Distrito Federal, na forma do art. 9°;

III – integrar o sistema de cadastro de en-
tidades de que trata o inciso XI do art. 19; e

IV – atender, nos limites da capacidade 
instalada, aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, independentemente do recebimento 
direto de recursos públicos, respeitada sua 
capacidade de atendimento .

§ 3° O cumprimento do disposto no inciso 
IV do § 2° será informado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome pelo 
órgão gestor local da assistência social.

Art. 6°- D. As proteções sociais, básica 
e especial, serão ofertadas no Centro de Re-
ferência de Assistência Social – CRAS e no 
Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social – CREAS, e pelas entidades 
sem fins lucrativos, de assistência social, ins-
tituídos no âmbito do SUAS, nos termos do 
art. 3° desta Lei.

§ 1° O CRAS é a unidade pública muni-
cipal, de base territorial, localizada em áreas 
com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abran-
gência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias.

§ 2° O CREAS é a unidade pública de 
abrangência e gestão municipal ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos 
e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial.

Art. 6°- E. As instalações do CRAS e 
do CREAS devem ser compatíveis com os 
serviços neles ofertados, com espaços para 
trabalhos em grupo e ambientes reservados 
para recepção das famílias e indivíduos, asse-
gurada a acessibilidade das pessoas idosas e 
com deficiência.” (NR)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3° Fica revogado o art. 38 da Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993.

Brasília,

EMENDA APRESENTADA AO SUBSTITUTIVO

EMENDA Nº 

O § 5° inserido no art. 22 deve ser direcionado 
para o art. 20, e permanecer numerado como § 5°.

Justificativa

A emenda pretende tão somente transferir o texto 
para o art. correspondente ao conteúdo da proposta.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2008.– 
Eduardo Barbosa, Deputado Federal – PSDB/MG

2º PARECER DO RELATOR

I – Relatório 

Em 25 de março de 2008 foi apresentado na Câ-
mara dos Deputados o Projeto de Lei 3077/2008, de 
iniciativa do Poder Executivo – MSC 119/2008, com a 
intenção de estabelecer objetivos para o Sistema Úni-
co de Assistência Social – SUAS e sua composição 
descentralizada e participativa, integrada pelos três en-
tes federativos; reduz para 65 (sessenta e cinco) anos 
a idade mínima para o idoso receber o benefício de 
prestação continuada – BPC; define a proteção social 
básica e especial; cria o CRAS e CREAS.

Na Câmara, o PL foi distribuído pela Mesa Diretora 
às Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF); 
Finanças e Tributação (Art.54 RICD e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em conformidade com 
os artigos 24 e 54 do Regimento Interno. A Proposição 
está sujeita a apreciação conclusiva pelas Comissões 
e tramita em regime de Prioridade. 

Na Exposição de Motivos que acompanhou o 
Projeto de Lei Governamental, o Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias de 
Sousa, assim explicitou as razões da citada Proposi-
ção: “Desde a IV Conferência Nacional de Assistência 
Social, realizada em dezembro de 2003, ganha força 
uma nova agenda política para o reordenamento da 
gestão das ações descentralizadas e participativas de 
assistência social no Brasil, na forma do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, modelo de gestão para 
todo território nacional, que integra os três entes fede-
rativos e objetiva consolidar o sistema descentralizado 
e participativo, previsto na Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS.

Desse modo, a proposta denomina o sistema 
descentralizado e participativo referido no art.6º da 
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LOAS, como Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS e, organiza as ações socioassistenciais para 
que sejam ofertadas com foco prioritário nas famílias 
e tendo como base de organização o território.

A iniciativa visa, ainda, estabelecer regras gerais 
quanto à gestão, o controle social, o monitoramento e 
a avaliação da política de assistência social, além de 
promover ajustes pontuais na LOAS, como as definições 
de benefícios eventuais e dos critérios de acesso aos 
benefícios eventuais e de prestação continuada”. 

No âmbito da Comissão de Seguridade Social e 
Família foram apresentadas dezoito emendas ao Projeto 
de Lei nº 3077/2008, dentro do prazo regimental. 

O nobre Deputado Mário Heringer apresentou dez 
emendas. A emenda nº 1 propõe uma nova redação 
ao art. 1º com a inclusão dos arts 12, e 21; a emenda 
nº 2 propõe suprimir no art. 6º § 1º a expressão “foco 
prioritário na família” por contrapor-se ao art. 203 da 
Constituição Federal; a emenda nº 3 altera a redação 
do § 1º do art. 22 e acrescenta o § 4º para considerar a 
renda mínima como um dos critérios na concessão dos 
Benefícios Eventuais; na emenda nº 4 acrescenta ao § 
2º do art. 21, responsabilidades administrativas, cíveis 
e penais, cabíveis quando constatada irregularidades 
na concessão do Benefício de Prestação Continuada 
– BPC; a emenda nº 5 exclui do § 1º do art. 20 alguns 
integrantes da composição familiar ali relacionada; a 
emenda nº 6 altera o § 6º do art. 20, para sujeitar a 
pessoa com deficiência ao exame médico pericial e 
laudo realizados pelos serviços de perícia médica do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; a emen-
da nº 7 acrescenta no Parágrafo Único do art. 16, que 
o órgão gestor de assistência social deva garantir as 
despesas referentes as passagens e diárias de con-
selheiros representantes do governo ou da sociedade 
civil “quando comprovarem estar no exercício de suas 
atribuições”; a emenda nº 8 acrescenta no inciso II a 
expressão “e outras causas de vulnerabilidade social”; 
a emenda nº 9 acrescenta a mesma expressão nos 
arts. 13,14 e 15 e, finalmente na emenda nº 10 os § 
1º e § 6º do art. 20 tem a mesma redação das emen-
das nº 5 e nº 6. 

O ilustre Deputado Eduardo Barbosa apresentou 
07 emendas. Na emenda nº 11 foram acrescentados o 
art. 3º e incisos I, II e III, ao art. 1º, para conceituar enti-
dades e organizações de assistência social; a emenda 
nº 12 acrescenta o art. 6º- C ao art. 2º, propondo que 
as proteções sociais básica e especial poderão ser tam-
bém ofertadas pelas entidades sem fins lucrativos, de 
assistência social, nos termos do art. 3º deste Projeto 
de Lei; a emenda nº 13 ao tratar da representação da 
sociedade civil no CNAS altera a redação do inciso II, 
do art.17, em conformidade com o art. 3º deste Projeto 

de Lei; A emenda nº 14 substitui no § 5º, do art. 20, 
a expressão “situação de internado” por “condição de 
abrigamento em instituições de longa permanência”; 
a emenda nº 15 acrescenta redação ao art. 21, § 3º, 
para tratar da continuidade da concessão do BPC e, 
§ 4º, para prever nova concessão do BPC quando da 
saída do beneficiário do mercado de trabalho, desde 
que atendidos os requisitos definidos em regulamen-
to; a emenda nº 16 propõe acrescentar onde couber, 
ao art. 2º do Projeto de Lei, os incisos I e II, referentes 
ao órgão gestor do Benefício de Prestação Continua-
da – BPC, e às famílias cadastradas para usufruir dos 
programas de transferência de renda distintos do Be-
nefício de Prestação Continuada – BPC; a emenda nº 
17 modifica a redação do § 3º, do art. 20, alterando de 
¼ para ½ salário mínimo o valor da renda familiar per 
capta mensal para concessão do Benefício de Presta-
ção Continuada à pessoa com deficiência ou idosa.

O nobre Deputado João Dado apresentou a Emen-
da Substitutiva nº 18 ao Projeto de Lei 3077/2008, 
alterando os arts. 2º ao 28 e 36 da LOAS, objetivando 
buscar coerência e unidade conceitual a todo conteúdo 
do Projeto de Lei e adequá-lo aos conceitos constitu-
cionalmente previstos. 

É o Relatório.

II – ANÁLISE E VOTO DO RELATOR

Nos últimos anos a política de Assistência Social 
conquistou patamares de regulação, em especial, no 
âmbito da gestão, que requer um completo e amplo 
reordenamento de seu arcabouço legal, bem como, no 
imperativo de reestruturar a capacidade técnico opera-
tiva do órgão gestor federal pela assistência social, a 
saber, o Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome. As instâncias deliberativas da política de 
assistência social, consubstanciadas nos Conselhos em 
todas as esferas, as Conferências igualmente realizadas 
em todos os âmbitos da federação, a ampla e renova-
da participação de entidades, usuários, trabalhadores, 
requerem uma legislação aprimorada, que assegure e 
projete nos próximos decênios, até que se faça mister 
nova avaliação do marco legal, uma lei que efetive o 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Para o alcance do presente Relatório, lançamos 
mão de algumas estratégias de participação popular, 
mobilização social, divulgação e coleta de abaixo as-
sinados, que vieram a enriquecer o estudo e análise 
das proposições consignadas, a saber:

1 – Reuniões com Conselhos Estaduais de As-
sistência Social;

2 – Reuniões com Conselhos Municipais de As-
sistência Social;
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3 – Reuniões com Associações representativas 
de Universidades;

4 – Reuniões com Colegiados de Gestores Mu-
nicipais de Assistência Social;

5 – Audiências Públicas em 48 municípios do 
Estado de Mato Grosso, coordenadas pela Secreta-
ria Adjunta de Assistência Social, com a participação 
das Câmaras de Vereadores, gestores, conselheiros, 
usuários e trabalhadores da assistência social. saúde, 
educação e sociedade civil organizada;

6 – Disponibilização do Portal do CNAS para 
coleta de apoio ao PL 3077/08, com 127 assinaturas 
de manifestação de apoio ao PL/SUAS oriundas dos 
mais diversos estados brasileiros;

7 – Recepção de abaixo assinados de diferen-
tes estados, municípios e organizações socais, com 
destaque para o Estado do Paraná que mobilizou suas 
universidades, seus órgãos gestores e conselhos mu-
nicipais e Encontros Macro Regionais de Avaliação e 
Implementação do SUAS e do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, coletando 
889 (oitocentas e oitenta e nove) assinaturas declaran-
do apoio à aprovação deste Projeto de Lei.

Isso em conta, nosso Relatório, que será apresen-
tado ao final deste arrazoado legislativo, foi elaborado 
com base no Projeto de Lei nº 3077/2008 conforme 
apresentado pelo Poder Executivo, nas emendas ela-
boradas pelos Ilustres Parlamentares e pelas notáveis 
e válidas contribuições recebidas que trataram o tema 
em sua extensão e profundidade.

Relataremos, a seguir, o exame do mérito so-
cioassistencial das 18 (dezoito) emendas tempestiva-
mente apresentadas ao PL nº 3077/2008, no âmbito 
da CSSF.

As Emendas nº 1, 8 e 9 de autoria do nobre Depu-
tado Mário Heringer, prevê a inclusão de nova redação 
ao inciso II, do artigo 12, inciso II, do artigo 13, inciso 
III, do artigo 14 e inciso III, do artigo 15, a saber, “e 
outras causas de vulnerabilidade social”, após o texto 
vigente “projetos de enfrentamento da pobreza”. A rigor, 
é imperioso considerar todas as causas estruturantes 
da pobreza e propor ações no seu enfrentamento, por-
tanto, e “outras causas” segmenta a pobreza e suas 
facetas. A expressão resta prejudicada na sua propo-
sição nos incisos em tela, bem como, as que dizem 
respeito às emendas 4, 5 e 10, abaixo comentadas, 
restando portanto rejeitadas as emendas;

A Emenda nº 2, de autoria do nobre Deputa-
do Mário Heringer, foi acolhida no seu mérito e, na 
ausência de redação substitutiva, para assegurar os 
objetivos do SUAS, reafirmamos o que prevê a Cons-
tituição Federal, conforme expresso pelo Deputado, 

portanto, acolhemos a emenda no seu mérito e ajus-
tamos sua redação;

A Emenda nº 3, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, propõem a uniformização nacional 
dos valores dos benefícios eventuais e, consideran-
do que, estes serão deliberados por competência e 
em consonância com os Conselhos de Assistência 
Social, assegurado a autonomia de cada ente fede-
rado e, considerando ainda que um mesmo benefício 
eventual, pode não replicar em outros municípios, no 
seu mérito a emenda resta prejudicada, portanto, 
rejeitada;

A emenda nº 4, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, que acresce redação no âmbito do BPC, 
quando de seu cancelamento, propõem a inclusão de 
imputação de responsabilidades cíveis e criminais ao 
uso irregular. A legislação atinente ao cuidado e segu-
rança da aplicação do BPC é suficiente e garantidora 
dessa condição, razão pela qual, resta prejudicada 
a emenda, portanto, rejeitada; 

As emendas nº 5 e 10, de autoria do nobre De-
putado Mário Heringer, propõem nova redação ao art. 
20 da Lei 8742/93, para fins de compreender, quem, 
na composição familiar, pode requerer o BPC, em 
contraposição, ao disposto no art. 16, da Lei 8213/91, 
portanto, prejudicando a referida emenda, razão pela 
qual, rejeitamos a emenda;

A emenda nº 6, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, propõem alcançar nova redação ao 
parágrafo 6°, do artigo 20, da Lei 8742/93, que trata 
do BPC, incluindo a pessoa portadora de deficiência 
(sic), para fins de perícia médica junto ao INSS; essa 
condição já é legalmente assegurada, como previsto 
no atual parágrafo, tanto para o idoso, quanto para a 
pessoa com deficiência, em redação mais abrangente, 
uma análise médico-pericial, com profissionais da área, 
que emitirão o correto parecer para sua inclusão ou 
não junto ao BPC, restando a emenda prejudicada, 
portanto, rejeitada;

A emenda nº 7, de autoria do nobre Deputado 
Mário Heringer, propõem nova redação ao PL 3077, 
no parágrafo único do artigo 16, que acrescerá nova 
redação na Lei 8742/93, propondo comprovação do 
exercício de conselheiro, para perceber todo o apoio 
logístico e financeiro para o cumprimento de suas fun-
ções. A redação proposta no texto do PL 3077/08 é 
cuidadosa ao aplicar o termo “quando estiverem” ao 
invés de “comprovarem estar”, porque o mandato de 
Conselheiro, em qualquer esfera, tem começo e fim, 
ou seja, estando nesse exercício temporal de contro-
le social, ele detêm todas as prerrogativas para o fiel 
cumprimento de suas atribuições. Ainda que pareça 
preciosismo de semântica, o redação do PL 3077/08 é 
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melhor tratada no respeito aos milhares de homens e 
mulheres que se dedicam na função de Conselheiros 
da política de Assistência Social, restando portanto 
prejudicada e rejeitada a emenda;

As emendas nº 8 e 9 de autoria do nobre Depu-
tado Mário Heringer, prevê a inclusão de nova redação 
ao inciso II, do artigo 12, inciso II, do artigo 13, inciso III, 
do artigo 14 e inciso III, do artigo 15, a saber, “e outras 
causas de vulnerabilidade social”, após o texto vigente 
“projetos de enfrentamento da pobreza”. A rigor, é im-
perioso considerar todas as causas estruturantes da 
pobreza e propor ações no seu enfrentamento, portanto, 
e “outras causas” têm-se a impressão de que estamos 
segmentando a pobreza e suas facetas. A expressão 
resta prejudicada na sua proposição nos incisos em 
tela, portanto, rejeitamos a emenda;

A emenda nº 11, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação ao art. 3° da 
Lei 8742/93, em consonância com o Decreto 6.308/08, 
que define quem são e o que fazem as entidades de 
assistência social. Esta redação qualifica a Lei 8742/93, 
trazendo melhor entendimento e definição para todos 
os atores da política de assistência social, definição 
esta que foi construída com milhares de mãos e men-
tes em todo o território nacional, razão pela qual, aca-
tamos a emenda;

A emenda nº 12, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação no art. 2° deste 
PL 3077/08, em caráter aditivo ao art. 6° C, que pas-
sou a vigorar como o 6° D, reconhecendo a relação 
complementar e suplementar da rede socioassisten-
cial composta pelas entidades de assistência social, já 
consagrado em normas recentes, imprimindo reconhe-
cimento e qualidade ao Sistema Único de Assistência 
Social- SUAS, portanto, acatamos a emenda;

A emenda nº 13, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação ao inciso II, do 
art. 17, que disciplina a composição de representantes 
do CNAS. Já é líquido e certo que as entidades de as-
sistência social, poderão, sob a forma da Carta Magna, 
Código Civil e Código Tributário Nacional, serem espe-
cíficas de assistência social e/ou mistas de assistência 
social, isso tudo, em consonância com o novo art. 3°, 
por mim acolhido como meritório, o que resguarda a 
preocupação do nobre Deputado. Acolher a emenda 
na sua formulação seria cercear as entidades na sua 
natureza jurídica, sem prejuízo do que define o Decreto 
6308/07. Portanto, rejeitamos a emenda;

A emenda nº 14, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação ao parágrafo 5°, 
do art. 20, da Lei 8742/93, reconceituando as unidades 
e espaços físicos que acolhem e assistem as pessoas 
idosas e com deficiência, já amplamente consagrado 
e utilizado, que destitui o termo “abrigo de idoso e/ou 
para pessoa portadora de deficiência” para “instituição 
de longa permanência” para idosos e/ou pessoas com 
deficiência. Acolhemos a emenda;

A emenda nº 15, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta dois novos parágrafos 
ao art. 21, da Lei 8742/93, assegurando as conquis-
tas das pessoas com deficiência, aqui considerando 
o BPC, já com reconhecimento em outras normas e 
que tem significativa implicação com a LOAS. Acolhe-
mos a emenda;

A emenda nº 16, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, acrescenta redação, onde couber, 
de mecanismos para superação da cultura do benefí-
cio. A questão redigida transcende o que se propõem 
o Sistema Único de Assistência Social, em seu arca-
bouço legal, e cria dispositivos que poderiam enges-
sar os operadores dessa política, bem como, órgãos 
correlatos que participam na execução das seguran-
ças sociais dos cidadãos. Dado sua complexidade e 
que seus preceitos são diretrizes já consideradas para 
consecução do BPC, rejeitamos a emenda; 

A emenda nº 17, de autoria do nobre Deputado 
Eduardo Barbosa, propõem a alteração do valor per 
capita para inclusão no BPC, de ¼ para ½ salário mí-
nimo. Essa proposição tem guarida em deliberações 
das Conferências Nacionais de Assistência Social e, 
seguramente ampliará o acesso de novas famílias ao 
BPC, por conseguinte, um significativo impacto sobre 
o orçamento da seguridade social. Essa emenda re-
presenta um avanço na proteção social de um número 
significativo de famílias, que enfrentam situações de 
risco social derivado das contingências das causas es-
truturantes da pobreza, portanto, assegurar o princípio 
da dignidade humana sobre o econômico, ou seja, defi-
nir as políticas sociais na prioridade dos investimentos 
públicos, é romper o círculo vicioso que sempre exclui 
milhares de famílias e cidadãos de direitos, portanto, 
acolhemos a emenda.

A emenda nº 18, de autoria do nobre Deputado 
João Dado, acrescenta alteração em 26 artigos, quer 
sejam da Lei 8742/93, ou neste PL 3077/08, incidindo 
em alguns deles nos respectivos incisos e parágrafos. 
As formulações propostas, no seu conjunto, prejudi-
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cam significativamente o conceito de Sistema Único 
de Assistência Social, na medida em que busca reto-
mar o tema no conceito de Seguridade Social, ou seja, 
dever-se-ia prever, inclusive, temas afetos às políticas 
de saúde e previdência social. Traz ainda a inclusão 
de novas formas de organizações da sociedade civil, 
que já estão devidamente previstas e consagradas 
no mundo jurídico, que possuem locus distinto da en-
tidade beneficente e filantrópica. Pelo seu conjunto, 
rejeitamos a emenda. 

Nosso voto é, portanto, pela aceitação das emen-
das nº 11, 12, 14, 15 e 17 pelo acolhimento parcial da 
emenda nº 2, e pela rejeição das emendas nº 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 18, pelas razões já supra-
citadas.

Concluso nosso parecer nesta análise e voto 
em nível de Relatoria, procuramos, na medida do 
possível, ao apreciar, estudar e comparar as emen-
das propostas pelos distintos Parlamentares valori-
zá-las e incluí-las quando pertinentes, assim como, 
as sugestões emanadas da sociedade civil, que 
reuniu-se em diferentes fóruns e reuniões setoriais, 
em diversos estados da federação, justificando-se 
assim a alteração parcial na redação do inciso II 
do art.12. Ao lado dos objetivos específicos do go-
verno ao enviar o PL nº 3077/2008 ao Congresso, 
consideramos também os aspectos envolvidos na 
matéria, onde apresentamos nossa contribuição na 
inclusão de novos artigos –

art. 30 – A; art.30 – B e art. 30- C quer fossem 
propostos em nível de emendas, quer de nosso 
próprio punho, em compreensão ao que necessi-
tava de segurança para o êxito do Sistema Único 
de Assistência Social.

Buscamos dessa forma, assegurar os objetivos 
maiores da proposta governamental, na descen-
tralização e desburocratização de procedimentos, 
celeridade, transparência e controle social, além da 
necessária segurança jurídica que se expressa na 
adoção de regras claras que devem envolver todos 
os agentes: as entidades, o estado e, principalmente, 
os beneficiários das ações de assistência social.

Sob esta mesma perspectiva propomos a cria-
ção do art. 24-A para instituir no âmbito da política 
de assistência social, os Programas de Atenção 
Integral à Família – PAIF e de Erradicação do Tra-
balho Infantil – PETI.

Ressaltamos que a Lei nº 8.742, de 7 de de-
zembro de 1993, em seu art. 23, definiu os serviços 
assistenciais como atividades continuadas que visam 
a melhoria da vida da população e cujas ações este-
jam voltadas para as necessidades básicas da mes-

ma, observando os objetivos, princípios e diretrizes 
estabelecidas pela referida lei. As ações continuadas 
de assistência social, por sua vez, encontram-se de-
finidas no Decreto n° 5.085 de 19 de maio de 2004, 
como “aquelas financiadas pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social que visem atendimento periódico 
e sucessivo à família, à criança, ao adolescente, à 
pessoa idosa e à portadora de deficiência, bem como 
as relacionadas com os programas de Erradicação do 
Trabalho Infantil, da Juventude e de Combate à Violên-
cia contra Crianças e Adolescentes.”

Diante disso sendo a assistência social um 
direito constitucional do indivíduo e estando suas 
ações definidas por lei como continuadas não po-
dem sofrer solução de continuidade ou contingen-
ciamento, motivo pelo qual as transferências cor-
respondentes a essas ações devem ter caráter 
obrigatório.

Quanto ao Programa de Atenção Integral à 
família – PAIF e ao Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil – PETI, são programas atualmente 
organizados e ofertados no âmbito do SUAS, cuja 
gestão e financiamento são de responsabilidade 
dos três entes federativos e que exigem da União a 
definição de normas gerais claras com objetivo de 
institucionalizá-los, garantir o acesso e a qualidade 
dos serviços à população usuária, bem como per-
mitir um melhor controle dos gastos públicos.

Quanto ao Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil possibilitará a ampliação da cobertu-
ra dos serviços socioeducativos e de convivência 
familiar e comunitária para crianças e adolescen-
tes, retirando-os da situação de trabalho infantil 
e oferecendo para aqueles que se encontram em 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal e so-
cial um benefício de transferência de renda cujos 
valores e critérios serão definidos em regulamento 
pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome.

Em 04 de dezembro de 2008 apresentamos à 
Comissão de Seguridade e Família nosso parecer 
pela aprovação deste Projeto de Lei na forma de 
Substitutivo conforme relatório anterior.

Encerrado o prazo para apresentação de 
emendas ao citado Substitutivo, foi apresentada 
uma emenda do nobre Deputado Eduardo Barbosa 
propondo que “o § 5º inserido no art.22 deve ser 
direcionado para o art. 20, e permanecer numera-
do como § 5º.” Diante do exposto, acolhemos a 
emenda supra transcrita.

E à luz dos argumentos que acabamos de apre-
sentar, solicitamos de nossos colegas Deputados 
o indispensável apoio e devida aquiescência, para 
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aprovação do Projeto de Lei 3077/08, na forma do 
novo Substitutivo que a seguir apresentamos.

Sala da Comissão, de dezembro de 2008.– 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI Nº 3077 DE 2008

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 6°,12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 22, 24 e 36 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – A assistência social tem por 
objetivos:

I – a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e adolescentes 
carentes;

c) a promoção da integração ao merca-
do de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pes-
soas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitárias; e

e) a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção u de tê-la pro-
vida por sua família.

II – a vigilância social, que visa analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das fa-
mílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos;

III – a defesa de direitos, que visa garantir 
o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais;

Parágrafo Único. Para o enfrentamento da 
pobreza a assistência social se realiza de for-
ma integrada às políticas setoriais, garantindo 
mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e promover 
a universalização dos direitos sociais.” (NR)

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

“Art. 3° Consideram-se entidades e or-
ganizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 

beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos.

I – são de atendimento aquelas entida-
des que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam pro-
gramas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, diri-
gido às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
ções do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, de que tratam os incisos I e 
II do art. 18;

II – são de assessoramento aquelas que, 
de forma continuada, permanente e planeja-
da, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capa-
citação de lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, de 
que tratam os incisos I e II do art. 18; e

III – são de defesa e garantia de direitos 
aquelas que, de forma continuada, permanen-
te e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socio-
assistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com ór-
gãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social 
nos termos desta Lei, e respeitadas as deli-
berações do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, de que tratam os incisos 
I e II do art. 18.

“Art. 6° A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma 
de sistema descentralizado e participativo, de-
nominado Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, com os seguintes objetivos:

I – consolidar a gestão compartilhada, o 
co-financiamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva;

II – integrar a rede pública e privada de 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6°- C;

III – estabelecer as responsabilidades 
dos entes federativos na organização, regu-
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lação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; e

IV – definir os níveis de gestão, respeita-
das as diversidades regionais e municipais.

§ 1° As ações ofertadas no âmbito do 
SUAS têm por objetivos a proteção à famí-
lia, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice e, como base de organização, o 
território.

§ 2° O SUAS é integrado pelos entes 
federativos, seus respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades e organi-
zações de assistência social abrangidas por 
esta Lei.

§ 3° A instância coordenadora da Políti-
ca Nacional de Assistência Social é o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. (NR).

“Art. 12 ..................................................  
 .......................................................................

II – co-financiar, por meio de transfe-
rência automática e obrigatória o aprimora-
mento da gestão, os serviços, os programas 
e os projetos de assistência social em âmbito 
nacional.(NR)

 ..............................................................
IV – Realizar o monitoramento e avaliação 

da política de assistência social e assessoras 
estados, Distrito Federal e municípios para seu 
desenvolvimento.

“Art. 13 ..................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros aos Mu-
nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-
dos pelos Conselhos Estaduais de Assistência 
Social;(NR)

II – co-financiar, por meio de transferên-
cia automática, o aprimoramento da gestão, 
os serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito regional ou lo-
cal. (NR)

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

VI – realizar o monitoramento e avaliação 
da política de assistência social e assessorar 
os municípios para seu desenvolvimento. 

Art. 14 ...................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros para 
custeio do pagamento dos benefícios even-

tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos de Assistência 
Social do Distrito Federal; (NR)

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

VI – co-financiar o aprimoramento da ges-
tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local. 

VII – Realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito. 

Art.15 ....................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros para 
custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social; (NR)

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

VI – co-financiar o aprimoramento da ges-
tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local. 

VII – realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito. 

Art. 16. As instâncias deliberativas do SUAS 
de caráter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil, são: (NR)

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

Parágrafo Único. Os Conselhos de Assis-
tência Social estão vinculados ao órgão gestor 
de assistência social, que deve prover a infra-
estrutura necessária para o seu funcionamen-
to, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referen-
tes a passagens e diárias de conselheiros 
representantes do governo ou da sociedade 
civil, quando estiverem no exercício de suas 
atribuições. 

Art.17 ....................................................  
 .......................................................................

§ 4° Os Conselhos de que tratam os in-
cisos II, III e IV do art. 16, com competência 
para acompanhar a execução da política de 
assistência social, apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária, em consonância com as 
diretrizes das conferências nacionais, estadu-
ais, distrital e municipais, de acordo com seu 
âmbito de atuação, deverão ser instituídos, 
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respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, mediante lei es-
pecífica. (NR)

Art. 20. O benefício de prestação con-
tinuada é a garantia de um salário mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com sessenta e cinco anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família. (NR)

§ 1° Para os fins do disposto no caput, 
a família é composta pelo requerente, o côn-
juge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os ir-
mãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto. (NR)

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

§ 3° Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de defici-
ência ou idosa a família cuja renda mensal 
per capita seja inferior a ½ (meio) salário mí-
nimo. (NR)

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

§ 5° A condição de abrigamento em insti-
tuições de longa permanência não prejudica o 
direito do idoso ou da pessoa com deficiência 
ao Benefício de Prestação Continuada (NR)

§ 6° A concessão do benefício à pessoa 
com deficiência de que trata o caput ficará su-
jeita a exame médico pericial e laudo realizados 
pelos serviços de perícia médica do Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS. (NR)

Art.21.....................................................
. ......................................................................
 .......................................................................

§ 3° O desenvolvimento das capacida-
des cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, dentre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação 
do benefício da pessoa com deficiência.

§ 4° A cessação do Benefício de Pres-
tação Continuada concedido à pessoa com 
deficiência, inclusive em razão do seu ingres-
so no mercado de trabalho, não impede nova 
concessão do benefício desde que atendidos 
os requisitos definidos em regulamento.”

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

Art. 22. Entende-se por benefícios even-
tuais as provisões suplementares e provisó-
rias, que integram organicamente as garantias 
do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 
famílias em virtude de nascimento, morte, si-
tuações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública. (NR)

§ 1° A concessão e o valor dos benefí-
cios de que trata este artigo serão instituídos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e 
previstos nas respectivas Leis Orçamentárias 
Anuais, com base em critérios e prazos defi-
nidos pelos respectivos Conselhos de Assis-
tência Social. (NR)

§ 2° O Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três es-
feras de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até vinte e cinco por 
cento do salário mínimo para cada criança de 
até seis anos de idade. (NR)

§ 3° Os benefícios eventuais subsidiá-
rios não poderão ser cumulados com aqueles 
instituídos pelas Leis nos 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, e 10.458, de 14 de maio 
de 2002. (NR)

“Art. 24...................................................
. ......................................................................  
 .......................................................................

§ 2° Os programas voltados ao idoso e 
à integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de 
prestação continuada estabelecido no art. 20 
desta Lei. (NR)

Art. 28 ...................................................  
 .......................................................................  

§ 1° Cabe ao órgão da Administração 
Pública responsável pela coordenação da Po-
lítica de Assistência Social nas três esferas de 
governo gerir o Fundo de Assistência Social, 
sob orientação e controle dos respectivos Con-
selhos de Assistência Social. (NR)

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

§ 3° O financiamento da assistência social 
no SUAS deve ser efetuado mediante co-finan-
ciamento dos três entes federados, devendo 
os recursos alocados nos fundos de assistên-
cia social serem voltados à operacionalização, 
prestação, aprimoramento e viabilização dos 
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serviços, programas, projetos e benefícios 
desta política.

“Art. 36. As entidades e organizações 
de assistência social que incorrerem em ir-
regularidades na aplicação dos recursos que 
lhes foram repassados pelos poderes públicos 
terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e pe-
nal.” (NR)

Art. 2° A Lei no 8.742, de 1993, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

Art. 6°- A. A assistência social organiza-
se pelos seguintes tipos de proteção:

I – proteção social básica: conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisi-
ções e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; 

II – proteção social especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo a reconstrução de vínculos familia-
res e comunitários, a defesa de direito, o for-
talecimento das potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de violação de 
direitos.

Parágrafo Único. A vigilância social é um 
dos instrumentos das proteções da assistência 
social que identifica e previne as situações de 
risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território.

Art. 6°- B. As proteções sociais básica e 
especial que compõem a rede socioassistencial 
serão ofertadas de forma integrada diretamen-
te pelos entes públicos ou pelas entidades e 
organizações de assistência social vinculadas 
ao SUAS, respeitadas as especificidades de 
cada ação.

§ 1° A vinculação ao SUAS é o reconhe-
cimento, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de que a entidade 
de assistência social integra a rede socioas-
sistencial.

§ 2° Para o reconhecimento referido no 
§ 1°, a entidade deverá cumprir os seguintes 
requisitos:

I – constituição em conformidade com o 
disposto no art. 3°;

II – inscrição em Conselho Municipal ou 
do Distrito Federal, na forma do art. 9°;

III – integrar o sistema de cadastro de 
entidades de que trata o inciso XI do art. 19; 

IV – atender, nos limites da capacidade 
instalada, aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, independentemente do recebimento 
direto de recursos públicos, respeitada sua 
capacidade de atendimento. (NR)

§ 3° O cumprimento do disposto no inciso 
IV do § 2° será informado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome pelo 
órgão gestor local da assistência social.

Art. 6°- C. As proteções sociais, básica 
e especial, serão ofertadas no Centro de Re-
ferência de Assistência Social – CRAS e no 
Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social – CREAS, e pelas entidades 
sem fins lucrativos, de assistência social, insti-
tuídos no âmbito do SUAS, nos termos do art. 
3° desta Lei. (NR)

§ 1° O CRAS é a unidade pública muni-
cipal, de base territorial, localizada em áreas 
com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abran-
gência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias.

§ 2° O CREAS é a unidade pública de 
abrangência e gestão municipal ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos 
e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial.

Art. 6°- D. As instalações do CRAS e 
do CREAS devem ser compatíveis com os 
serviços neles ofertados, com espaços para 
trabalhos em grupo e ambientes reservados 
para recepção das famílias e indivíduos, asse-
gurada a acessibilidade das pessoas idosas e 
com deficiência.(NR)

Art. 6° E – Os recursos do co-financia-
mento do SUAS, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, pode-
rão ser aplicados no pagamento dos profissio-
nais que integrarem as equipes de referência, 
responsáveis pela organização e oferta daque-
las ações, conforme percentual apresentado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e aprovado pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social.

Parágrafo Único. A formação das equipes 
de referência deverá considerar o número de 
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famílias e indivíduos referenciados, o tipo de 
atendimento e as aquisições que devem ser 
garantidas aos usuários, conforme delibera-
ções do CNAS.

Art. 24- A Ficam instituídos:
I – O Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF, que integra a proteção Social 
Básica e consiste na oferta de ações e servi-
ços socioassistenciais de prestação continu-
ada, por meio do Trabalho Social com famílias 
em situação de yulnerabilidade social, com o 
objetivo de prevenir o rompimento dos víncu-
los familiares e a violência no âmbito de suas 
relações, garantindo o direito a convivência 
familiar e comunitária;

II – O Programa de Erradicação ao Tra-
balho Infantil – PETI, no âmbito da política de 
assistência social, contemplando a transferên-
cia de renda, o Trabalho Social com famílias 
e a oferta de serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de trabalho, com o objetivo de con-
tribuir para o enfrentamento e erradicação de 
todas as formas de trabalho infantil.

Parágrafo Único – O regulamento definirá 
os procedimentos e diretrizes do Programa de 
Atenção Integral à Família – PAIF e Programa 
de Erradicação ao trabalho Infantil – PETI, bem 
como a renda per capta das famílias para efei-
to de recebimento da transferência de renda 
oriunda do PETI.

Art. 30 – A. O co-financiamento dos servi-
ços, programas, projetos, benefícios eventuais, 
no que couber, e aprimoramento da gestão da 
política de assistência social no SUAS se efetua 
por meio de transferências automáticas entre 
os fundos de assistência social e mediante 
alocação de recursos próprios nesses fundos 
nas três esferas de governo.

Parágrafo Único. As transferências auto-
máticas de recursos entre os fundos de assis-
tência social executadas à conta do orçamento 
da seguridade social, conforme art. 204 da 
Constituição Federal, caracterizam-se como 
despesa pública com a Seguridade Social, na 
forma do art. 24 da Lei Complementar n° 101, 
de 4 de maio de 2000.(NR) 

Art. 30 – B. Caberá ao ente federado 
responsável pela execução dos recursos do 
respectivo Fundo de Assistência Social o con-
trole e o acompanhamento dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios, por meio dos 
seus respectivos órgãos de controle, indepen-

dentemente de ações do órgão repassador 
dos recursos.” (NR)

Art. 30 – C. A execução dos recursos 
federais descentralizados aos fundos de as-
sistência social dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios será declarada pelos entes re-
cebedores ao ente transferidor, anualmente, 
mediante relatório de gestão submetido à apre-
ciação do respectivo Conselho de Assistência 
Social, que comprove a execução das ações 
na forma de regulamento. (NR)

Parágrafo Único. Os entes transferidores 
poderão requisitar informações referentes à 
aplicação dos recursos oriundos do seu fun-
do de assistência social, para fins de análise 
e acompanhamento de sua boa e regular uti-
lização. (NR) 

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

Art. 3º Fica revogado o art.38 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Brasilia, 6 de maio de 2009.– Deputado Raimun-
do Gomes de Matos, Relator.

I – COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em 04 de dezembro de 2008 apresentamos à 
Comissão de Seguridade e Família nosso parecer pela 
aprovação deste Projeto de Lei na forma de Substitu-
tivo conforme relatório anterior.

Encerrado o prazo para apresentação de emendas 
ao citado Substitutivo, foi apresentada uma emenda do 
nobre Deputado Eduardo Barbosa propondo que “o § 
5º inserido no art.22 deve ser direcionado para o art. 
20, e permanecer numerado como § 5º.”

Diante do exposto, acolhemos esta emenda su-
pra transcrita ao tempo em que solicitamos de nossos 
colegas Deputados o indispensável apoio e devida 
aquiescência, para aprovação do novo Substitutivo 
que a seguir apresentamos.

Sala da Comissão, abril de 2009.– Deputado 
Raimundo Gomes de Matos, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI Nº 3.077DE 2008

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização 
da Assistência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 6°, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 

22, 24 e 36 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2° – A assistência social tem por 
objetivos:

I – a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e adolescentes 
carentes;

c) a promoção da integração ao merca-
do de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pes-
soas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitárias; e

e) a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção u de tê-la pro-
vida por sua família.

II – a vigilância social, que visa analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das fa-
mílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos;

III – a defesa de direitos, que visa garantir 
o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais;

Parágrafo Único. Para o enfrentamento da 
pobreza a assistência social se realiza de for-
ma integrada às políticas setoriais, garantindo 
mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e promover 
a universalização dos direitos sociais.” (NR)

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

“Art. 3° Consideram-se entidades e or-
ganizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos.

I – são de atendimento aquelas entida-
des que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam pro-
gramas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, diri-
gido às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
ções do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, de que tratam os incisos I e 
II do art. 18;

II – são de assessoramento aquelas que, 
de forma continuada, permanente e planeja-
da, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capa-
citação de lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, de que 
tratam os incisos I e II do art. 18; e

III – são de defesa e garantia de direitos 
aquelas que, de forma continuada, permanen-
te e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socio-
assistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com ór-
gãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
ções do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, de que tratam os incisos I e 
II do art. 18.”

“Art. 6° A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma 
de sistema descentralizado e participativo, de-
nominado Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, com os seguintes objetivos:

I – consolidar a gestão compartilhada, o 
co-financiamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva;

II – integrar a rede pública e privada de 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6°- C;

III – estabelecer as responsabilidades 
dos entes federativos na organização, regu-
lação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; e

IV – definir os níveis de gestão, respeita-
das as diversidades regionais e municipais.

§ 1° As ações ofertadas no âmbito do 
SUAS têm por objetivos a proteção à famí-
lia, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice e, como base de organização, o 
território.

§ 2° O SUAS é integrado pelos entes 
federativos, seus respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades e organi-
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zações de assistência social abrangidas por 
esta Lei.

§ 3° A instância coordenadora da Políti-
ca Nacional de Assistência Social é o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.” (NR).

“Art. 12 ..................................................  
 .......................................................................

II – co-financiar, por meio de transferên-
cia automática, o aprimoramento da gestão, 
os serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito nacional.

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

IV – Realizar o monitoramento e avaliação 
da política de assistência social e assessoras 
estados, Distrito Federal e municípios para seu 
desenvolvimento.” (NR)

“Art. 13 ..................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros aos Mu-
nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-
dos pelos Conselhos Estaduais de Assistên-
cia Social;

 ........................................................NR)
II – co-financiar, por meio de transferên-

cia automática, o aprimoramento da gestão, os 
serviços, os programas e os projetos de assis-
tência social em âmbito regional ou local.

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

VI – realizar o monitoramento e avaliação 
da política de assistência social e assessorar os 
municípios para seu desenvolvimento.” (NR)

“Art. 14 ..................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros para 
custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos de Assistência 
Social do Distrito Federal;

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

VI – co-financiar o aprimoramento da ges-
tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local.

VII – Realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito.” (NR)

“Art. 15.  ................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros para 
custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social;

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

VI – co-financiar o aprimoramento da ges-
tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local.

VII – realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito.” (NR) 

“Art. 16. As instâncias deliberativas do 
SUAS, de caráter permanente e composi-
ção paritária entre governo e sociedade ci-
vil, são:

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

Parágrafo Único. Os Conselhos de Assis-
tência Social estão vinculados ao órgão gestor 
de assistência social, que deve prover a infra-
estrutura necessária para o seu funcionamen-
to, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referen-
tes a passagens e diárias de conselheiros 
representantes do governo ou da sociedade 
civil, quando estiverem no exercício de suas 
atribuições.” (NR)

“Art. 17 ..................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................  

§ 4° Os Conselhos de que tratam os in-
cisos II, III e IV do art. 16, com competência 
para acompanhar a execução da política de 
assistência social, apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária, em consonância com as 
diretrizes das conferências nacionais, estadu-
ais, distrital e municipais, de acordo com seu 
âmbito de atuação, deverão ser instituídos, 
respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, mediante lei es-
pecífica.” (NR)

“Art. 20. O benefício de prestação con-
tinuada é a garantia de um salário mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com sessenta e cinco anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família.
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§ 1° Para os fins do disposto no caput, 
a família é composta pelo requerente, o côn-
juge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os ir-
mãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto.

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

§ 3° Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de deficiên-
cia ou idosa a família cuja renda mensal per ca-
pita seja inferior a ½ (meio) salário mínimo. 

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

§ 5° A condição de abrigamento em insti-
tuições de longa permanência não prejudica o 
direito do idoso ou da pessoa com deficiência 
ao Benefício de Prestação Continuada” (NR)

§ 6° A concessão do benefício à pes-
soa com deficiência de que trata o caput fi-
cará sujeita a exame médico pericial e laudo 
realizados pelos serviços de perícia médica 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS.” (NR)

“Art. 21.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3° O desenvolvimento das capacida-
des cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, dentre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação 
do benefício da pessoa com deficiência.

§ 4° A cessação do Benefício de Pres-
tação Continuada concedido à pessoa com 
deficiência, inclusive em razão do seu ingres-
so no mercado de trabalho, não impede nova 
concessão do benefício desde que atendidos 
os requisitos definidos em regulamento.”

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

“Art. 22. Entende-se por benefícios even-
tuais as provisões suplementares e provisó-
rias, que integram organicamente as garantias 
do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 
famílias em virtude de nascimento, morte, si-
tuações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.

§ 1° A concessão e o valor dos benefí-
cios de que trata este artigo serão instituídos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
e previstos nas respectivas Leis Orçamentá-

rias Anuais, com base em critérios e prazos 
definidos pelos respectivos Conselhos de As-
sistência Social.

§ 2° O Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três es-
feras de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até vinte e cinco por 
cento do salário mínimo para cada criança de 
até seis anos de idade.

§ 3° Os benefícios eventuais subsidiá-
rios não poderão ser cumulados com aqueles 
instituídos pelas Leis nos 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, e 10.458, de 14 de maio 
de 2002.” (NR)

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

“Art. 24 ..................................................  
 .......................................................................

§ 2° Os programas voltados ao idoso e 
à integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de 
prestação continuada estabelecido no art. 20 
desta Lei. (NR)

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

“Art. 36. As entidades e organizações 
de assistência social que incorrerem em ir-
regularidades na aplicação dos recursos que 
lhes foram repassados pelos poderes públicos 
terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e pe-
nal.” (NR)

Art. 28 A –  ............................................  
 .......................................................................

§ 1° Cabe ao órgão da Administração 
Pública responsável pela coordenação da Po-
lítica de Assistência Social nas três esferas de 
governo gerir o Fundo de Assistência Social, 
sob orientação e controle dos respectivos Con-
selhos de Assistência Social. (NR)

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

§ 3° O financiamento da assistência social 
no SUAS deve ser efetuado mediante co-finan-
ciamento dos três entes federados, devendo 
os recursos alocados nos fundos de assistên-
cia social serem voltados à operacionalização, 
prestação, aprimoramento e viabilização dos 
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serviços, programas, projetos e benefícios 
desta política.” (NR)

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

Art. 30 – B. O co-financiamento dos servi-
ços, programas, projetos, benefícios eventuais, 
no que couber, e aprimoramento da gestão da 
política de assistência social no SUAS se efetua 
por meio de transferências automáticas entre 
os fundos de assistência social e mediante 
alocação de recursos próprios nesses fundos 
nas três esferas de governo.

Parágrafo Único. As transferências auto-
máticas de recursos entre os fundos de assis-
tência social executadas à conta do orçamento 
da seguridade social, conforme art. 204 da 
Constituição Federal, caracterizam-se como 
despesa pública com a Seguridade Social, na 
forma do art. 24 da Lei Complementar n° 101, 
de 4 de maio de 2000.” (NR)

“Art. 30 – C. Caberá ao ente federado 
responsável pela execução dos recursos do 
respectivo fundo de Assistência Social o con-
trole e o acompanhamento dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios, por meio dos 
seus respectivos órgãos de controle, indepen-
dentemente de ações do órgão repassador 
dos recursos.” (NR)

“Art. 30 – D. A execução dos recursos 
federais descentralizados aos fundos de as-
sistência social dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios será declarada pelos entes re-
cebedores ao ente transferidor, anualmente, 
mediante relatório de gestão submetido à apre-
ciação do respectivo Conselho de Assistência 
Social, que comprove a execução das ações 
na forma de regulamento. (NR)

Parágrafo Único. Os entes transferidores 
poderão requisitar informações referentes à 
aplicação dos recursos oriundos do seu fun-
do de assistência social, para fins de análise 
e acompanhamento de sua boa e regular uti-
lização. (NR) 

Art. 2° A Lei no 8.742, de 1993, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

Art. 6° A – Os recursos do co-financia-
mento do SUAS, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, pode-
rão ser aplicados no pagamento dos profissio-
nais que integrarem as equipes de referência, 
responsáveis pela organização e oferta daque-
las ações, conforme percentual apresentado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e aprovado pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social.

Parágrafo Único. A formação das equipes 
de referência deverá considerar o número de 
famílias e indivíduos referenciados, o tipo de 
atendimento e as aquisições que devem ser 
garantidas aos usuários, conforme delibera-
ções do CNAS.

“Art. 6°- B. A assistência social organiza-
se pelos seguintes tipos de proteção:

I – proteção social básica: conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisi-
ções e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; 

II – proteção social especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo a reconstrução de vínculos familia-
res e comunitários, a defesa de direito, o for-
talecimento das potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de violação de 
direitos.

Parágrafo Único. A vigilância social é um 
dos instrumentos das proteções da assistência 
social que identifica e previne as situações de 
risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território.

Art. 6°- C. As proteções sociais básica e 
especial que compõem a rede socioassistencial 
serão ofertadas de forma integrada diretamen-
te pelos entes públicos ou pelas entidades e 
organizações de assistência social vinculadas 
ao SUAS, respeitadas as especificidades de 
cada ação.

§ 1° A vinculação ao SUAS é o reconhe-
cimento, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de que a entidade 
de assistência social integra a rede socioas-
sistencial.

§ 2° Para o reconhecimento referido no 
§ 1°, a entidade deverá cumprir os seguintes 
requisitos:

I – constituição em conformidade com o 
disposto no art. 3°;

II – inscrição em Conselho Municipal ou 
do Distrito Federal, na forma do art. 9°;

III – integrar o sistema de cadastro de 
entidades de que trata o inciso XI do art. 19; 



48804 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

IV – atender, nos limites da capacidade 
instalada, aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, independentemente do recebimento 
direto de recursos públicos, respeitada sua 
capacidade de atendimento .

§ 3° O cumprimento do disposto no inciso 
IV do § 2° será informado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome pelo 
órgão gestor local da assistência social.

Art. 6°- D. As proteções sociais, básica 
e especial, serão ofertadas no Centro de Re-
ferência de Assistência Social – CRAS e no 
Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social – CREAS, e pelas entidades 
sem fins lucrativos, de assistência social, ins-
tituídos no âmbito do SUAS, nos termos do 
art. 3° desta Lei.

§ 1° O CRAS é a unidade pública muni-
cipal, de base territorial, localizada em áreas 
com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abran-
gência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias.

§ 2° O CREAS é a unidade pública de 
abrangência e gestão municipal ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos 
e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial.

Art. 6°- E. As instalações do CRAS e 
do CREAS devem ser compatíveis com os 
serviços neles ofertados, com espaços para 
trabalhos em grupo e ambientes reservados 
para recepção das famílias e indivíduos, asse-
gurada a acessibilidade das pessoas idosas e 
com deficiência.” (NR)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3° Fica revogado o art. 38 da Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993.

Brasília,   Deputado Raimundo Gomes De Ma-
tos, Relator.

I – COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Na reunião deliberativa desta Comissão, realizada 
no dia 26 de agosto de 2009, após a leitura do pare-
cer, foi proposto modificação no texto do substitutivo 
do Relator, no inciso IV do § 2º do art. 6º B que passa 
a ter a seguinte redação:

“IV – tratando-se da proteção social bá-
sica e especial as entidades e organizações 
de assistência social vinculadas ao SUAS, que 
compõem a rede sócioassistencial, deverão 
atender mediante convênio ou qualquer outro 
meio de financiamento público, nos limites da 
capacidade instalada, aos beneficiários abran-
gidos por esta Lei, respeitada sua capacidade 
de atendimento”.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.077/08 na forma do novo substitu-
tivo que apresentamos em anexo.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009.– 
Deputado Raimundo Gomes De Matos, Relator.

4º SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI Nº 3077 DE 2008

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social.

O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 6°,12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 22, 24 e 36 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – A assistência social tem por 
objetivos:

I – a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e adolescentes 
carentes;

c) a promoção da integração ao merca-
do de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pes-
soas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitárias; e

e) a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção u de tê-la pro-
vida por sua família.

II – a vigilância social, que visa analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das fa-
mílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos;

III – a defesa de direitos, que visa garantir 
o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais;

Parágrafo Único. Para o enfrentamento da 
pobreza a assistência social se realiza de for-
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ma integrada às políticas setoriais, garantindo 
mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e promover 
a universalização dos direitos sociais.” (NR)

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

“Art. 3° Consideram-se entidades e or-
ganizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos.

I – são de atendimento aquelas entida-
des que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam pro-
gramas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, diri-
gido às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as delibera-
ções do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, de que tratam os incisos I e 
II do art. 18;

II – são de assessoramento aquelas que, 
de forma continuada, permanente e planeja-
da, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capa-
citação de lideranças, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, de 
que tratam os incisos I e II do art. 18; e

III – são de defesa e garantia de direitos 
aquelas que, de forma continuada, permanen-
te e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socio-
assistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com ór-
gãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social 
nos termos desta Lei, e respeitadas as deli-
berações do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, de que tratam os incisos 
I e II do art. 18.

“Art. 6° A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a forma 
de sistema descentralizado e participativo, de-

nominado Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, com os seguintes objetivos:

I – consolidar a gestão compartilhada, o 
co-financiamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, 
operam a proteção social não contributiva;

II – integrar a rede pública e privada de 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6°- C;

III – estabelecer as responsabilidades 
dos entes federativos na organização, regu-
lação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; e

IV – definir os níveis de gestão, respeita-
das as diversidades regionais e municipais.

§ 1° As ações ofertadas no âmbito do 
SUAS têm por objetivos a proteção à famí-
lia, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice e, como base de organização, o 
território.

§ 2° O SUAS é integrado pelos entes 
federativos, seus respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades e organi-
zações de assistência social abrangidas por 
esta Lei.

§ 3° A instância coordenadora da Políti-
ca Nacional de Assistência Social é o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. (NR).

“Art. 12 ..................................................  
 .......................................................................

II – co-financiar, por meio de transfe-
rência automática e obrigatória o aprimora-
mento da gestão, os serviços, os programas 
e os projetos de assistência social em âmbito 
nacional.(NR)

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

IV – Realizar o monitoramento e avaliação 
da política de assistência social e assessoras 
estados, Distrito Federal e municípios para seu 
desenvolvimento.

“Art. 13 ..................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros aos Mu-
nicípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos benefícios eventuais de que 
trata o art. 22, mediante critérios estabeleci-
dos pelos Conselhos Estaduais de Assistência 
Social;(NR)

II – co-financiar, por meio de transferên-
cia automática, o aprimoramento da gestão, 
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os serviços, os programas e os projetos de 
assistência social em âmbito regional ou lo-
cal. (NR)

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

VI – realizar o monitoramento e avaliação 
da política de assistência social e assessorar 
os municípios para seu desenvolvimento. 

Art. 14 ...................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros para 
custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos de Assistência 
Social do Distrito Federal; (NR)

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

VI – co-financiar o aprimoramento da ges-
tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local. 

VII – Realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito. 

Art.15 ....................................................  
 .......................................................................

I – destinar recursos financeiros para 
custeio do pagamento dos benefícios even-
tuais de que trata o art. 22, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social; (NR)

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

VI – co-financiar o aprimoramento da ges-
tão, os serviços, os programas e os projetos 
de assistência social em âmbito local. 

VII – realizar o monitoramento e avalia-
ção da política de assistência social em seu 
âmbito. 

Art. 16. As instâncias deliberativas do SUAS 
de caráter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil, são: (NR)

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

Parágrafo Único. Os Conselhos de As-
sistência Social estão vinculados ao órgão 
gestor de assistência social, que deve pro-
ver a infra-estrutura necessária para o seu 
funcionamento, garantindo recursos mate-
riais, humanos e financeiros, inclusive com 
despesas referentes a passagens e diárias 
de conselheiros representantes do governo 
ou da sociedade civil, quando estiverem no 
exercício de suas atribuições. 

Art.17 ....................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

§ 4° Os Conselhos de que tratam os in-
cisos II, III e IV do art. 16, com competência 
para acompanhar a execução da política de 
assistência social, apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária, em consonância com as 
diretrizes das conferências nacionais, estadu-
ais, distrital e municipais, de acordo com seu 
âmbito de atuação, deverão ser instituídos, 
respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, mediante lei es-
pecífica. (NR)

Art. 20. O benefício de prestação con-
tinuada é a garantia de um salário mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com sessenta e cinco anos ou mais e que 
comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família. (NR)

§ 1° Para os fins do disposto no caput, 
a família é composta pelo requerente, o côn-
juge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os ir-
mãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto. (NR)

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

§ 3° Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de defici-
ência ou idosa a família cuja renda mensal 
per capita seja inferior a ½ (meio) salário mí-
nimo. (NR)

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

§ 5° A condição de abrigamento em insti-
tuições de longa permanência não prejudica o 
direito do idoso ou da pessoa com deficiência 
ao Benefício de Prestação Continuada (NR)

§ 6° A concessão do benefício à pessoa 
com deficiência de que trata o caput ficará su-
jeita a exame médico pericial e laudo realizados 
pelos serviços de perícia médica do Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS. (NR)

Art.21 ....................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

§ 3° O desenvolvimento das capacida-
des cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de 
habilitação e reabilitação, dentre outras, não 
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constituem motivo de suspensão ou cessação 
do benefício da pessoa com deficiência.

§ 4° A cessação do Benefício de Pres-
tação Continuada concedido à pessoa com 
deficiência, inclusive em razão do seu ingres-
so no mercado de trabalho, não impede nova 
concessão do benefício desde que atendidos 
os requisitos definidos em regulamento.”

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

Art. 22. Entende-se por benefícios even-
tuais as provisões suplementares e provisó-
rias, que integram organicamente as garantias 
do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 
famílias em virtude de nascimento, morte, si-
tuações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública. (NR)

§ 1° A concessão e o valor dos benefí-
cios de que trata este artigo serão instituídos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e 
previstos nas respectivas Leis Orçamentárias 
Anuais, com base em critérios e prazos defi-
nidos pelos respectivos Conselhos de Assis-
tência Social. (NR)

§ 2° O Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das três es-
feras de governo, a instituição de benefícios 
subsidiários no valor de até vinte e cinco por 
cento do salário mínimo para cada criança de 
até seis anos de idade. (NR)

§ 3° Os benefícios eventuais subsidiá-
rios não poderão ser cumulados com aqueles 
instituídos pelas Leis nos 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, e 10.458, de 14 de maio 
de 2002. (NR)

“Art. 24 ..................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

§ 2° Os programas voltados ao idoso e 
à integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de 
prestação continuada estabelecido no art. 20 
desta Lei. (NR)

Art. 28 ...................................................  
 .......................................................................  

§ 1° Cabe ao órgão da Administração 
Pública responsável pela coordenação da Po-
lítica de Assistência Social nas três esferas de 
governo gerir o Fundo de Assistência Social, 

sob orientação e controle dos respectivos Con-
selhos de Assistência Social. (NR)

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

§ 3° O financiamento da assistência social 
no SUAS deve ser efetuado mediante co-finan-
ciamento dos três entes federados, devendo 
os recursos alocados nos fundos de assistên-
cia social serem voltados à operacionalização, 
prestação, aprimoramento e viabilização dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
desta política.

“Art. 36. As entidades e organizações 
de assistência social que incorrerem em ir-
regularidades na aplicação dos recursos que 
lhes foram repassados pelos poderes públicos 
terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e pe-
nal.” (NR)

Art. 2° A Lei no 8.742, de 1993, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

Art. 6°- A. A assistência social organiza-
se pelos seguintes tipos de proteção:

I – proteção social básica: conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisi-
ções e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; 

II – proteção social especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo a reconstrução de vínculos familia-
res e comunitários, a defesa de direito, o for-
talecimento das potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de violação de 
direitos.

Parágrafo Único. A vigilância social é um 
dos instrumentos das proteções da assistência 
social que identifica e previne as situações de 
risco e vulnerabilidade social e seus agravos 
no território.

Art. 6°- B. As proteções sociais básica e 
especial que compõem a rede socioassistencial 
serão ofertadas de forma integrada diretamen-
te pelos entes públicos ou pelas entidades e 
organizações de assistência social vinculadas 
ao SUAS, respeitadas as especificidades de 
cada ação.

§ 1° A vinculação ao SUAS é o reconhe-
cimento, pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de que a entidade 
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de assistência social integra a rede socioas-
sistencial.

§ 2° Para o reconhecimento referido no 
§ 1°, a entidade deverá cumprir os seguintes 
requisitos:

I – constituição em conformidade com o 
disposto no art. 3°;

II – inscrição em Conselho Municipal ou 
do Distrito Federal, na forma do art. 9°;

III – integrar o sistema de cadastro de 
entidades de que trata o inciso XI do art. 19; 

IV- tratando-se da proteção social bási-
ca e especial as entidades e organizações de 
assistência social vinculadas ao SUAS, que 
compõem a rede sócioassistencial, deverão 
atender mediante convênio ou qualquer outro 
meio de financiamento público, nos limites da 
capacidade instalada, aos beneficiários abran-
gidos por esta Lei, respeitada sua capacidade 
de atendimento.

§ 3° O cumprimento do disposto no inciso 
IV do § 2° será informado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome pelo 
órgão gestor local da assistência social.

Art. 6°- C. As proteções sociais, básica 
e especial, serão ofertadas no Centro de Re-
ferência de Assistência Social – CRAS e no 
Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social – CREAS, e pelas entidades 
sem fins lucrativos, de assistência social, insti-
tuídos no âmbito do SUAS, nos termos do art. 
3° desta Lei. (NR)

§ 1° O CRAS é a unidade pública muni-
cipal, de base territorial, localizada em áreas 
com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abran-
gência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias.

§ 2° O CREAS é a unidade pública de 
abrangência e gestão municipal ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos 
e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial.

Art. 6°- D. As instalações do CRAS e 
do CREAS devem ser compatíveis com os 
serviços neles ofertados, com espaços para 
trabalhos em grupo e ambientes reservados 
para recepção das famílias e indivíduos, asse-

gurada a acessibilidade das pessoas idosas 
e com deficiência.(NR)

Art. 6° E – Os recursos do co-financia-
mento do SUAS, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, pode-
rão ser aplicados no pagamento dos profissio-
nais que integrarem as equipes de referência, 
responsáveis pela organização e oferta daque-
las ações, conforme percentual apresentado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e aprovado pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social.

§ 1º A formação das equipes de referên-
cia deverá considerar o número de famílias e 
indivíduos referenciados, o tipo de atendimento 
e as aquisições que devem ser garantidas aos 
usuários, conforme deliberações do CNAS.

Art. 24- A Ficam instituídos:
I – O Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF, que integra a proteção Social 
Básica e consiste na oferta de ações e servi-
ços socioassistenciais de prestação continu-
ada, por meio do Trabalho Social com famílias 
em situação de yulnerabilidade social, com o 
objetivo de prevenir o rompimento dos víncu-
los familiares e a violência no âmbito de suas 
relações, garantindo o direito a convivência 
familiar e comunitária;

II – O Programa de Erradicação ao Tra-
balho Infantil – PETI, no âmbito da política de 
assistência social, contemplando a transferên-
cia de renda, o Trabalho Social com famílias 
e a oferta de serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de trabalho, com o objetivo de con-
tribuir para o enfrentamento e erradicação de 
todas as formas de trabalho infantil.

Parágrafo Único – O regulamento definirá 
os procedimentos e diretrizes do Programa de 
Atenção Integral à Família – PAIF e Programa 
de Erradicação ao trabalho Infantil – PETI, bem 
como a renda per capta das famílias para efei-
to de recebimento da transferência de renda 
oriunda do PETI.

Art. 30 – A. O co-financiamento dos servi-
ços, programas, projetos, benefícios eventuais, 
no que couber, e aprimoramento da gestão da 
política de assistência social no SUAS se efetua 
por meio de transferências automáticas entre 
os fundos de assistência social e mediante 
alocação de recursos próprios nesses fundos 
nas três esferas de governo.
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Parágrafo Único. As transferências auto-
máticas de recursos entre os fundos de assis-
tência social executadas à conta do orçamento 
da seguridade social, conforme art. 204 da 
Constituição Federal, caracterizam-se como 
despesa pública com a Seguridade Social, na 
forma do art. 24 da Lei Complementar n° 101, 
de 4 de maio de 2000.(NR) 

Art. 30 – B. Caberá ao ente federado 
responsável pela execução dos recursos do 
respectivo Fundo de Assistência Social o con-
trole e o acompanhamento dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios, por meio dos 
seus respectivos órgãos de controle, indepen-
dentemente de ações do órgão repassador 
dos recursos.” (NR)

Art. 30 – C. A execução dos recursos 
federais descentralizados aos fundos de as-
sistência social dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios será declarada pelos entes re-
cebedores ao ente transferidor, anualmente, 
mediante relatório de gestão submetido à apre-
ciação do respectivo Conselho de Assistência 
Social, que comprove a execução das ações 
na forma de regulamento. (NR)

Parágrafo Único. Os entes transferidores 
poderão requisitar informações referentes à 
aplicação dos recursos oriundos do seu fun-
do de assistência social, para fins de análise 
e acompanhamento de sua boa e regular uti-
lização. (NR) 

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

Art. 3º Fica revogado o art.38 da Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993.

Brasilia,     Deputado Raimundo Gomes de 
Matos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 3.077/2008, a Emenda 11/2008 da CSSF, 
a Emenda 12/2008 da CSSF, a Emenda 14/2008 da 
CSSF, a Emenda 15/2008 da CSSF, a Emenda 17/2008 
da CSSF, e a Emenda ao Substitutivo 1 CSSF,e rejei-
tou a Emenda 1/2008 da CSSF, a Emenda 3/2008 da 
CSSF, a Emenda 4/2008 da CSSF, a Emenda 5/2008 
da CSSF, a Emenda 6/2008 da CSSF, a Emenda 7/2008 
da CSSF, a Emenda 8/2008 da CSSF, a Emenda 9/2008 
da CSSF, a Emenda 10/2008 da CSSF, a Emenda 
13/2008 da CSSF, a Emenda 16/2008 da CSSF, e a 
Emenda 18/2008 da CSSF, e aprovou parcialmente a 
Emenda 2/2008 da CSSF, nos termos do Parecer do 

Relator, Deputado Raimundo Gomes de Matos, que 
apresentou complementação de voto. O Deputado Dr. 
Talmir apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Elcione Barbalho – Presidente, Eduardo Barbosa e Dr. 
Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio Casagrande, 
Alceni Guerra, Andre Zacharow, Angela Portela, An-
tonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, 
Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Geraldo 
Resende, Germano Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat, 
José C. Stangarlini, José Carlos Vieira, José Linhares, 
Luiz Bassuma, Manato, Maurício Trindade, Raimundo 
Gomes de Matos, Ribamar Alves, Roberto Alves, Sa-
raiva Felipe, Arlindo Chinaglia, Geraldo Pudim, Ge-
raldo Thadeu, Henrique Afonso, Jorginho Maluly e 
Leonardo Vilela.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009.– 
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.

Voto em Separado do Deputado Dr. Talmir

O Projeto de Lei nº. 3077, de 2008, pretende 
estabelecer objetivos para o Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS, integrada pelos três entes fe-
derativos, criando o CRAS e CREAS e estabelecendo 
outras normas em alteração à Lei 8742 de 7 de de-
zembro de 1993.

O nobre relator da proposição, Deputado Raimun-
do Gomes de Matos, ofertou o relatório posicionando-
se favoravelmente a algumas emendas rejeitando as 
demais. Posteriormente, apresenta o substitutivo. 

O SUAS – Sistema Único de Assistência Social 
assim como o SUS – Sistema Único de Saúde vêm 
atender aos princípios constitucionais que consagram 
a saúde e a assistência social como direito do cidadão 
de dever do Estado.

Cumpre ao Estado prover a saúde e a assistên-
cia social no país. Entretanto, o Estado, historicamente 
não dispõe de equipamentos públicos e capacidade 
operacional para atender a totalidade das demandas 
necessitando os eficientes serviços das entidades e 
organizações da sociedade civil. 

São estas competentes instituições que são con-
vidadas a cumprir como parceiras a função do Esta-
do, nos sistemas únicos, antes apenas no SUS agora 
também no SUAS.

É imprescindível destacar que pela Constitui-
ção da República Federativa do Brasil foi garantido 
em cláusula pétrea, pelos incisos XVII e XVIII do art. 
5º a plena liberdade de associação para fins lícitos, 
e vedação da interferência estatal no funcionamento 
destas associações:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
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e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

XVII – é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu fun-
cionamento;

O Estado não pode obrigar as entidades e orga-
nizações de assistência social a integrarem o SUAS, 
pois estaria ferindo a matriz constitucional da plena li-
berdade de associação e interferindo no funcionamento 
das instituições, muitas delas centenárias. 

Daí propomos seja acrescentado o parágrafo 
único ao art.3º do substitutivo:

Parágrafo único: É facultado a entidades e orga-
nizações de assistência social participar do SUAS, em 
caráter complementar.

Por outro lado, tanto o texto original como o subs-
titutivo pretendem exigir que as entidades prestem ser-
viços para o Estado gratuitamente, que arquem com 
todas as despesas de atendimento ao usuário e sem 
qualquer subvenção ou financiamento do Estado. 

A Carta Magna garante no seu art. 204 que as 
ações governamentais serão realizadas com recursos 
do orçamento da seguridade social além de outros re-
cursos resultantes dos tributos.

Art. 204. As ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com recursos do 
orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, 
além de outras fontes,

Ora, no SUS – Sistema Único de Saúde quan-
do o cidadão é atendido pela entidade filantrópica o 
custo deste atendimento é suportado pelo Estado, 
pelo SUS.

Deve o Estado prover as condições indispensá-
veis SUAS, assim como o faz ao SUS .

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990, relativa 
ao SUS – Sistema Único de Saúde, estabelece a par-
ticipação da iniciativa privada em diversos dispositivos 
destacando que as ações serão financiadas com re-
cursos públicos. No Capítulo II do Título III menciona 
nos seus artigos 24 e 26 convênios, contratos, critérios 
e valores para remuneração de serviços.

Exigir que as entidades e organizações de as-
sistência social realizem serviços, os quais cumpre 
ao Estado realizar, sem que haja o financiamento 
público inviabilizará a sobrevivência das instituições, 
obrigando-as a fechar as portas. Milhões de usuários 
deixarão de ser atendidos e milhares de empregos 
serão fechados.

Acrescente-se que utilizar os bens das associa-
ções para realizar serviços do Estado, sem nenhuma 
remuneração, configura-se um verdadeiro confisco 
dos equipamentos da instituição, figura vedada pela 
Constituição Federal.

A responsabilidade de financiamento consoante 
o comando do Art. 204 da Carta Magna é do Estado, 
portanto, merece alteração o inciso IV do § 2o do art. 6º 
B, do substitutivo e do texto original do PL 3077/2008 
para constar os pagamentos dos serviços da entida-
des privadas:

IV – atender, mediante convênio ou qualquer 
outro meio de financiamento público, nos limites da 
capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por 
esta Lei, respeitada sua capacidade de atendimento.

Da mesma forma, condicionar o acesso à certi-
ficação das entidades e organizações de assistência 
social mediante vinculação compulsória a rede socio-
asssistencial, com a prestação de 100% de seus ser-
viços exclusivamente ao SUAS, configura, novamente, 
clara interferência estatal em atividades de entidades 
de natureza privadas, inibindo sua autonomia, cultura 
e vocação.

Assim, sugerimos a inclusão do parágrafo 4º ao ar-
tigo 6Ob do PL 3077/2008, com a seguinte redação;.

Parágrafo 4º. A certificação de entidade de assis-
tência social independe da prestação de seus serviços 
exclusivos ao SUAS.

Assim, apresentamos esse voto em separado à 
Comissão de Seguridade Social e Família, manifestan-
do-nos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3077, de 
2008, com as alterações e acréscimo apresentados.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2009.– Dr. 
Talmir, Deputado Federal PV/SP.

PROJETO DE LEI Nº 3.260-B, DE 2008 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Institui o Dia Nacional do Reggae; ten-
do pareceres: da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. PINTO ITAMARATY); e da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura (rela-
tor: DEP. GONZAGA PATRIOTA).

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
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Em análise, o Projeto de Lei em epígrafe, de auto-
ria do Deputado Rodrigo Rollemberg, que institui o dia 6 
de fevereiro como o Dia Nacional do Reggae, data em 
que se homenageará o ritmo musical criado por Robert 
Nesta Marley, conhecido como o “Rei do Reggae”.

Em sua justificação, o autor afirma que uma das ex-
pressões mais ricas e marcantes do povo brasileiro está 
na música. Segundo ele, “além da criação de gêneros 
musicais próprios da cultura brasileira, é relevante men-
cionar a absorção de outros ritmos musicais estrangeiros 
que, sem dúvida, ‘caíram’ no gosto do brasileiro.”

Esclarece que o reggae foi um desses ritmos es-
trangeiros e muitos artistas brasileiros, como Gilberto 
Gil, Edson Gomes o grupo Cidade Negra, entre outros, 
foram influenciados por Bob Marley – conhecido como o 
rei do reggae – e continuam a levar, através do reggae, 
mensagens de paz, amor e críticas sociais, na tentativa 
de alertar o povo para lutar pelos seus direitos.

Propõe a comemoração do Dia Nacional do Reggae 
no dia 6 de fevereiro, data de nascimento de Bob Marley.

A proposição tramita em regime ordinário e é de 
competência conclusiva das comissões, conforme pre-
ceitua o art. 24, II do Regimento Interno desta Casa. 
Foi distribuída, para exame de mérito, à Comissão de 
Educação e Cultura, que a aprovou unanimemente, 
com substitutivo, nos termos do parecer do relator 
Deputado Pinto Itamaraty.

O substitutivo altera a data comemorativa e propõe 
que a homenagem seja prestada no dia 11 de maio, data 
do falecimento de Bob Marley, pois, segundo o autor, 
é nesta data que se fazem as grandes manifestações 
nacionais, como o dia do reggae em Salvador, e até 
mundiais, de celebração da música de Bob Marley.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas neste Órgão Técnico.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a c/c art. 54), cumpre 
que esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania analise os aspectos constitucionais, jurídicos e de 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 3.260, de 2008.

A matéria é de competência legislativa concor-
rente da União (CF, art. 24, IX). Cabe ao Congresso 
Nacional sobre ela dispor, com a sanção do Presidente 
da República (CF, art. 48). A iniciativa do parlamentar 
é legítima (CF, art. 61), uma vez que não está reser-
vada a outro Poder.

Depois de verificados os requisitos constitucio-
nais formais, afere-se que as proposições respeitam, 
igualmente, as demais normas constitucionais de cunho 
material. Além disso, o projeto e o substitutivo aprovado 
na Comissão de Educação e Cultura estão em acordo 
com as demais normas infraconstitucionais em vigor no 
país, assim como atende aos princípios de Direito.

No que diz respeito à técnica legislativa, nada 
há a ser modificado. O Projeto de Lei ora examinado 
e o substitutivo foram elaborados conforme as dispo-
sições da Lei Complementar nº 95/98, alterada pela 
Lei Complementar nº 107/01.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 3.260, de 2008 e do Substitutivo ado-
tado pela Comissão de Educação e Cultura.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2009.– Deputado 
Gonzaga Patriota, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 3.260-A/2008 e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José 
Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Bis-
caia, Augusto Farias, Colbert Martins, Emiliano José, 
Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, 
Jefferson Campos, José Genoíno, Marçal Filho, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
gis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo 
Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Amorim, Edu-
ardo Lopes, Hugo Leal, Ibsen Pinheiro, José Guima-
rães, Major Fábio, Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e 
Ricardo Tripoli.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009.–Deputado 
Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.949-B, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 654/2008 
AVISO Nº 769/2008 – C. Civil

Dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS destinados à Advo-
cacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral 
Federal; tendo pareceres: da Comissão de 
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Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação deste e da emenda 
apresentada na Comissão, com substitu-
tivo (relator: DEP. DANIEL ALMEIDA); e da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária des-
te, e do substitutivo da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público 
(relator: DEP. RICARDO BARROS e relator-
substituto: DEP. PEPE VARGAS).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 Ricd); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório 

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República encami-
nha, para deliberação do Congresso Nacional, projeto de 
lei que dispõe sobre a criação de 44 (quarenta e quatro) 
cargos em comissão destinados à Advocacia-Geral da 
União e 27 (vinte e sete) cargos em comissão destinados 
à Procuradoria-Geral Federal.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público, em reunião ordinária de 15 de abril de 2009, 
aprovou o projeto e a emenda nº 1 na forma do substitutivo 
apresentado pelo relator, Deputado Daniel Almeida.

Na Comissão de Finanças e Tributação, nenhuma 
emenda foi apresentada ao projeto.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico exclusivamente o exame 
do projeto de lei quanto à sua compatibilização ou ade-
quação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orça-
mentárias e o orçamento anual, conforme estabelece o 
art. 53, inciso II, combinado com o art. 32, inc. X, letra h, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O projeto é compatível com a lei do Plano Pluria-
nual para o período 2008/2011 (Lei nº 11.653, de 07 de 
abril de 2008) tendo em vista que as despesas correrão 
por conta da ação nº 0623 – Pagamento Decorrente de 
Provimentos e Concessão de Benefícios aos Servidores, 
Empregados e Seus Dependentes – prevista no Programa 
nº 1054 – Gestão de Recursos Humanos e Democratiza-
ção das Relações de Trabalho no Setor Público.

No que se refere à compatibilidade do projeto à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO, o art. 169 da Cons-
tituição Federal assim prescreve:

“ Art. 169... .................................................
§ 1º. A concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração, a criação de cargos, 
empregos e funções (grifo nosso) ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e manti-
das pelo poder público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de despesas 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes 
(grifo nosso);

II – se houver autorização específica na lei 
de diretrizes orçamentárias (grifo nosso), ressal-
vadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2009 (art. 84 da Lei nº 11.768, 
de 14 de agosto de 2008) estabelece que a criação de 
cargos, empregos e funções deve constar de anexo es-
pecífico da lei orçamentária (Anexo V da Lei Orçamen-
tária para 2009). 

O Anexo V da lei orçamentária para o exercício de 
2009 (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008) auto-
riza, no item 4.1.3, a criação de até 600 cargos para as 
carreiras Jurídicas.

Tendo em vista as exigências estabelecidas no art. 
120 da LDO/2009 e art. 17, § 1º, da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a Exposição de Motivos informa as estimati-
vas do impacto orçamentário-financeiro anualizado deste 
projeto de Lei, no montante de R$ 6,97 milhões em 2009 
e o mesmo valor nos dois exercícios subsequentes. 

No que se refere ao substitutivo aprovado pela 
CTASP, com a aprovação da emenda apresentada na-
quela Comissão, cuja finalidade é a de normatizar o 
provimento dos cargos em comissão a serem criados, 
cumpre informar que as alterações não acarretam im-
pacto financeiro e orçamentário ao projeto.

Em face do exposto, opinamos pela ADEQUA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do Projeto 
de Lei nº 3.954, de 2008, e do substitutivo aprovado 
na CTASP. 

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– 
Deputado Ricardo Barros, Relator; Deputado Pepe 
Vargas, Relator Substituto

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu pela adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.949-A/08 e 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, nos termos do parecer do relator, 
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Deputado Ricardo Barros, e do relator substituto, De-
putado Pepe Vargas, contra os votos dos Deputados 
Luiz Carreira e Arnaldo Madeira.O Deputado Alfredo 
Kaefer apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix 

Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, 
Gladson Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, 
João Dado, João Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Semeghi-
ni, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro 
Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Bilac Pinto, João 
Magalhães e Rodrigo de Castro.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– 
Deputado Vignatti, Presidente.

Voto em Separado 
(do Sr. Alfredo Kaefer)

1. Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
nº 3949, de 2008, de autoria do Poder Executivo, que 
“dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados à Advocacia-Geral da União e à Procura-
doria-Geral Federal.”

O relator da proposição na CFT, Deputado RI-
CARDO BARROS (PP-PR), ofertou parecer em que 
concluiu pela adequação e compatibilidade orçamen-
tária e financeira do PL nº 3949, de 2008.

2. Análise

Compete a esta Comissão exclusivamente o exa-
me dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, 
especialmente quando importem aumento ou diminui-
ção da receita ou despesa pública.

Em que pese a justificativas do Poder Executivo, 
autor da matéria ora apreciada e os argumentos trazido 
pelo relator nesta Comissão, temos que o projeto deve 
ser considerado INCOMPATÍVEL E INADEQUADO SOB 
O ASPECTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA, confor-
me transcrição da Nota Técnica nº 13/2009 – da Con-
sultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados: 

“A Presidência da Comissão de Finanças e Tri-
butação – CFT – solicitou em 12.07.2009 (Of. Pres. n2 
625/09-CFT) esclarecimentos quanto à inexistência de 
autorização especifica dos projetos de lei oriundos do 
Poder Executivo no Anexo V da LOA/2009, relativos à 
criação de cargos, empregos e funções e reestrutura-
ção de carreiras. Nele sugere-se o encaminhamento 
de projeto de lei pelo Executivo alterando o Anexo V 

e especificando quais as proposições são nele auto-
rizadas.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MP, em 24.07.2009, por meio do Ofício nº 
261/2009/ASPAR-GM-MP, respondeu ao questiona-
mento da CFT.

O Ofício do MP, fundado na Nota Técnica nº 227/
DEAFI/SOF/MP, de 14.07.2009, da Secretaria de Orça-
mento Federal, teve como assunto: Da observância do 
art. 84, § 1º, da Lei nº 11.768/2008 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2009, quanto à identificação dos 
projetos de lei, medidas provisórias e leis autorizados 
no Anexo V da Lei nº 11.897/2008 – Orçamentária 
Anual para o exercício de 2009.

Esta Nota Técnica visa analisar as respostas ofe-
recidas pelo órgão do Poder Executivo às questões 
suscitadas pela CFT. 

O tema desta Nota Técnica já foi motivo da NT 
COFF/CD nº 11/2009 1, de 01.07.2009, em anexo, 
onde são tecidas considerações sobre a necessidade 
da precisa identificação da proposição que aumente 
gastos com pessoal para fins da autorização exigida 
pelo art. 169, § 1º, II, da Constituição.

II – ANÁLISE

II.1. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO 
DA PROPOSIÇÃO QUE AUMENTE GASTOS COM 
PESSOAL NO ANEXO V DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL

Dispõe o art. 169, § 1º, II, da Constituição que: 

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e 
inativo da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão 
ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive fundações institu-
ídas e mantidas pelo poder público, só pode-
rão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;

II – se houver autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista.” 
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Desde a Lei nº 9.995/2000 (LDO/2001), 
art. 62, tais autorizações vêm sendo remetidas 
ao anexo da lei orçamentária anual, atualmente 
“Anexo V – Autorizações específicas de que 
trata o art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição, 
relativas a despesas de pessoal e encargos 
sociais”, conforme estabelece o art. 84 da 
LDO/2009: 

“Art. 84 (...)
§ 1º O Anexo a que se refere o caput con-

terá autorização somente quando respaldada 
por proposição, cuja tramitação seja iniciada no 
Congresso Nacional até 31 de agosto de 2008, 
ou por lei de que resulte aumento de despesa, 
com a discriminação dos limites orçamentários 
correspondentes, por Poder e Ministério Públi-
co da União e, quando for o caso, por órgão 
referido no art. 20 da Lei Complementar no 
101, de 2000:

I – com as respectivas quantificações, 
para a criação e o provimento de cargos em 
comissão, cargos efetivos, funções de confian-
ça e empregos;

II – com as respectivas especificações, 
relativas a vantagens, aumentos de remunera-
ção e alterações de estruturas de carreira.” 

Assim, dentre as exigências fixadas pelo art. 
84 da LDO/2009, destaca-se a identificação precisa 
da proposição legislativa motivo da autorização para 
criação dos cargos, submetida à condicionante de ter 
iniciado sua tramitação até 31.08.2008.

Ocorre que o Poder Executivo tem reiteradamente 
não informado no Anexo V quais proposições justificam 
a autorização pleiteada e concedida no mencionado 
Anexo, como pode ser identificado no item a seguir. 
Em virtude dessa inobservância já foram efetivadas 
questões de ordem no âmbito da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização durante 
a tramitação da Proposta orçamentária para 2008 e 
2009 sem terem alcançado o efeito desejado.

II.2 – OBSERVAÇÕES SOBRE AS CONSIDERAÇÕES 
EMITIDAS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 
NO OFÍCIO 261/2009/ASPAR-GM-MP

Inicialmente, a Secretaria de Orçamento Federal-
SOF, em sua Nota Técnica (itens 5 a 8), concorda com 
a necessidade da identificação precisa da proposição 
exemplificando com a Justiça do Trabalho e as propo-
sições de seus vários Tribunais Regionais.

Ocorre que a NT/SOF em seu item 9 afirma que 
o Projeto de LDO/2008 contemplaria a discriminação 
dos projetos de lei beneficiados pela autorização es-

pecífica aqui discutida. Todavia, pode ser verificado 
no site da Câmara dos Deputados que o PLDO/2008 
não contemplava tal discriminação em seu art. 87 2, 
restringindo-se seu § 1º a prever:

“Art. 87 (...)
§ 1º O Anexo a que se refere o caput 

discriminará os limites orçamentários autori-
zados por Poder e Ministério Público da União 
e, quando for o caso, por órgão referido no art. 
20 da Lei Complementar no 101, de 2000:”

A exigência da discriminação de quais 
proposições seriam motivo da autorização 
inserta no Anexo V da LOA/2008 só veio a 
constar do texto da LDO/2008 em razão da 
aprovação de emenda parlamentar, constando 
pela primeira vez do autógrafo da LDO/2008, 
aprovado pela CMO, nos seguintes termos:

“Art. 89 (...)
§ 1o O Anexo a que se refere o caput es-

pecificará o fundamento legal e discriminará os 
limites orçamentários autorizados, por Poder 
e Ministério Público da União e, quando for o 
caso, por órgão referido no art. 20 da Lei Com-
plementar no 101, de 2000: “(grifamos)

O termo “fundamento legal” foi impugnado pelo 
Poder Executivo durante o processo orçamentário de 
2008 sob o argumento de que era impreciso e que 
proposição legislativa não possui natureza de fun-
damento legal. Efetivamente, o termo escolhido pelo 
Congresso Nacional não foi o melhor, ainda que os 
demais Poderes não tenham tido qualquer problema 
em sua compreensão, tanto que todos, incluindo o Mi-
nistério Público da União, observaram a LDO/2008, e 
identificaram precisamente as proposições motivo da 
autorização. O mesmo não ocorreu com o Poder Exe-
cutivo, que restringiu-se a nomear as “áreas”, generi-
camente, autorizadas.

A NT/SOF em seu item 11 afirma que a especi-
ficação das proposições não se deu em razão de exi-
gências das LDOs de 2008 e 2009, mas em virtude 
da necessidade de controle e acompanhamento pelo 
Poder Executivo das alterações de gastos com pessoal 
pelos demais Poderes, nos seguintes termos:

“11. Vale esclarecer que a estrutura defi-
nida nos dois últimos Anexos V da LOA 2008 e 
2009, particularmente no que concerne à dis-
criminação dos PLs, não foi motivada por uma 
exigência da Lei de Diretrizes orçamentárias 
desses exercícios, mas tão-somente por uma 
iniciativa do Poder Executivo em dar clareza 
e facilitar o acompanhamento e o controle dos 
PLs dos demais Poderes.”
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Reconhece a NT/SOF em seu item 12 que a 
nova redação da LDO/2010 não dará mais margem a 
interpretações que permitam a inobservância do dis-
posto em lei:

“12. Registre-se, a propósito, que a obri-
gatoriedade de discriminação dos PLs, Leis 
e Medidas Provisórias de criação de cargos, 
reestruturação de carreiras, e concessão de 
demais vantagens somente ocorrerá a partir 
do exercício de 2010 em face de alteração in-
troduzida por emenda no dispositivo da LDO-
2010 que trata do assunto.”

Efetivamente, a nova redação dada pelo Con-
gresso Nacional à previsão do Anexo da LOA/2010 
para as autorizações exigidas pelo art. 169 da Consti-
tuição exaustivamente remetem à obrigatoriedade da 
identificação expressa no Anexo de qual proposição 
é motivo da autorização, ipsis litteris:

“Art. 82 (...)
§ 1º O Anexo a que se refere o caput 

conterá autorização somente quando ampa-
rada por projeto de lei ou medida provisória, 
cuja tramitação seja iniciada no Congresso 
Nacional até 31 de agosto de 2009, e terá os 
limites orçamentários correspondentes dis-
criminados, por Poder e Ministério Público da 
União e, quando for o caso, por órgão referi-
do no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, com as respectivas:

I – quantificações, para a criação de car-
gos, funções e empregos, identificando especi-
ficamente o projeto de lei, a medida provisória 
ou a lei correspondente;

II – quantificações para o provimento de 
cargos, funções e empregos, especificando, no 
caso do primeiro provimento, o projeto de lei, 
a medida provisória ou a lei correspondente; 
e III – especificações, relativas a vantagens, 
aumentos de remuneração e alterações de 
estruturas de carreira, identificando o projeto 
de lei, a medida provisória ou a lei correspon-
dente.”

Em seu item 13, a NT/SOF apresenta o detalha-
mento que deveria constar do Anexo V da LOA/2009, 
especificando uma a uma as proposições motivo das 
autorizações genéricas constantes do mencionado 
Anexo sob a forma de “áreas”, com grau de amplitude 
que impossibilita qualquer verificação pelo Congresso 
Nacional, a exemplo da área “Gestão e Diplomacia”, 
que açambarca os órgãos a seguir relacionados:

M. Integração Nacional – PL 3.430, DE 16/05/2008

M. Planejamento – PL 3.452, DE 26/05/2008
M. Minas e Energia – PL 3.675, DE 08/07/2008
MDIC – PL 3.944, DE 29/08/2008
Presidência – PL 3.947, DE 29/08/2008
Poder Executivo – PL 3.952, DE 29/08/2008
M. Fazenda – PL 3.956, DE 29/08/2008
M. Planejamento – PL 3.957, DE 29/08/2008
Presidência – PL 3.959, DE 29/8/2008
Diversos – PL 3.960, DE 29/08/2008
Presidência – PL 3.961, DE 29/08/2008

Vê-se, dessa forma, a razoabilidade do exigi-
do pela LDO/2009. A informação por ela requerida 
existe no âmbito administrativo do Poder Executivo. 
Necessário é dar-se publicidade à sociedade de sua 
existência e subsídio ao exame de compatibilidade e 
adequação orçamentário-financeiro pelo Congresso 
Nacional das proposições que aumentem gastos com 
pessoal da União.

Observamos que a simples informação de que 
existem proposições que se vinculam às “áreas” do 
Poder Executivo, incluídas no Anexo V da LDO/2009, 
a nosso ver, não satisfaz o exigido pelo art. 84, § 1º, 
da LDO/2009, pois este exige a prévia aprovação pelo 
Congresso Nacional a partir de parecer da CMO, de 
tais autorizações específicas.

II.3 – PROPOSIÇÕES PASSÍVEIS DE INCLUSÃO NO 
ANEXO V DA LOA 

Interessa ao tema aqui tratado a interpretação 
dada pelo Poder Executivo, na NT/SOF item 16 e 17, 
acerca da impossibilidade de inclusão de novas propo-
sições no Anexo V após a edição da lei orçamentária 
anual, em razão da restrição presente na LDO/2009, 
repetida na LDO/2010, quanto ao início da tramita-
ção da proposição até 31.08.2009. Aplica-se tanto no 
exercício de 2009 como no de 2010 em virtude da exi-
gência ter sido replicada na LDO/2010, art. 87, § 1º. 
A seguir são transcritos os itens onde é consignado 
tal entendimento:

16 . Quanto aos PLs nºs 4.024, de 2008 (Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região), 4.355, de 2008 
(Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), 4.409, 
de 2008 (Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região), 
4.570, de 2008 (Tribunal de Contas da União) e 4.572, 
de 2009 (Superior Tribunal Militar), constantes do Ane-
xo ao Of. Pres. Nº 625/09-CFT, de 2009, cabe informar 
que os mesmos não estão incluídos nas autorizações 
específicas do Anexo V da LOA-2009, podendo-se 
afirmar que as suas aprovações, no presente exercí-
cio, contrariam os dispositivos constitucionais e legais 
vigentes. 
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17. Esses PLs foram todos encaminhados ao 
Poder Legislativo em data posterior a 31 de agosto 
de 2008, o que inviabiliza qualquer iniciativa do Poder 
Executivo em alterar o Anexo V da LOA-2009 para 
contemplar esses projetos, sob pena de contrariar o 
disposto no § 1º do art.84 da Lei nº 11 .768, de 2008, 
que determina que o referido Anexo somente conterá 
autorização quando respaldada por proposição, cuja 
tramitação seja iniciada no Congresso Nacional até 31 
de agosto de 2008 .

Assim, somente poderão ser incluídas proposi-
ções no Anexo V, seja na proposta orçamentária, seja 
por meio de PLN posterior, que tenham iniciado sua 
tramitação no Congresso Nacional antes de 31 de 
agosto do exercício anterior, ou seja, até o envio da 
proposta orçamentária pelo Poder Executivo ao Con-
gresso Nacional. Dessa feita, proposição que não ve-
nha a ter sua tramitação no Congresso Nacional até 
31 de agosto de 2009, somente poderá ser incluída no 
Anexo da LOA/2011 em 31 de agosto de 2010 e ser 
considerada autorizada para fins do art. 169 da Cons-
tituição a partir de 1º de janeiro de 2011.

III – CONCLUSÃO

O exame de compatibilidade e adequação or-
çamentária e financeira de proposições legislativas, 
realizado pela CFT, desempenha importante função 
na busca do inafastável equilíbrio fiscal pelo estado 
brasileiro. A instrumentação desse controle exige parâ-
metros precisos e verificáveis e não a simples fixação 
de limites abstratos.

A identificação exata da proposição motivo da 
autorização legislativa exigida pelo constituinte no art. 
169 e seu impacto efetivo e anualizado sobre o Tesou-
ro é requisito mínimo para a eficácia do controle de 
gastos com pessoal, meta fixada pelo constituinte em 
vários dispositivos da Lex Legum.

O Poder Executivo em sua resposta aos questio-
namentos formulados pela CFT reconhece a necessi-
dade da precisa aferição de tais parâmetros na iden-
tificação da proposição ao exigir tal comportamento 
dos demais Poderes e Ministério Público.

Desta feita reiteramos nosso entendimento já 
esposado na NT COFF nº 11/2009:

Sob essa ótica, verifica-se a inobservância, pelas 
proposições oriundas do Poder Executivo, do disposto 
no § 1º do art. 84 da LDO/2009, por não ser possível 
identificar-se no Anexo V da LOA/2009 as proposições 
daquele Poder que ali sejam contempladas com auto-
rização e dotação correspondentes. 

Finalmente, ressaltamos que somente poderão 
compor o Anexo V da LOA/2009 proposições que te-
nham iniciado sua tramitação no Congresso Nacional 
até 31.08.2008, aplicando-se o mesmo para 2010, por 
força das LDOs para 2009 e 2010. Portanto, os PLs 
nºs 4.572/2009, 4.570/2008, 4.409/2008, 4.355/2008 e 
4.024/2008 hoje em exame pela CFT, não satisfazem a 
exigência de início da tramitação anterior a 31.08.2008, 
como disposto no § 1º do art. 84 da LDO/2009.”

Dessa forma, para tornar viável a aprovação do 
PL em exame é necessário o atendimento de duas 
condições iniciais: incluir a autorização no Anexo V da 
Lei Orçamentária para 2009, bem como o correspon-
dente valor financeiro nas programações dos órgãos 
interessados, como determinado pelo § 1º do art. 84 
da LDO/2009:

“Art. 84 (...)
1º O Anexo a que se refere o caput con-

terá autorização somente quando respaldada 
por proposição, cuja tramitação seja iniciada no 
Congresso Nacional até 31 de agosto de 2008, 
ou por lei de que resulte aumento de despesa, 
com a discriminação dos limites orçamentários 
correspondentes, por Poder e Ministério Públi-
co da União e, quando for o caso, por órgão 
referido no art. 20 da Lei Complementar no 
101, de 2000: (...)”

3. VOTO

Pelo exposto, somos pela Incompatibilidade E 
Inadequação Orçamentário-Financeira do PL nº 3949, 
de 2008, em razão de não constar na lei orçamentá-
ria para o exercício de 2009 (Lei nº 11.897, de 30 de 
dezembro de 2008) em seu anexo V a autorização 
para a criação do projeto de lei em tramitação nesta 
Comissão. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.– 
Deputado Alfredo Kaefer, PSDB-PR.

PROJETO DE LEI Nº 4.079-B, DE 2008 
(Do Sr. Walter Brito Neto)

Acrescenta parágrafo ao art. 6º da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, vedan-
do a cobrança de taxa de religação ou de 
restabelecimento de serviço público cuja 
prestação tenha sido interrompida; ten-
do pareceres: da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação (relator: DEP. 
JÚLIO DELGADO); e da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Públi-
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co, pela aprovação (relator: DEP. VINICIUS 
CARVALHO).

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (ART. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório 

A proposição acrescenta, ao estatuto que disci-
plina o regime jurídico de concessão e permissão de 
serviços públicos, proibição de cobrança pelo restabe-
lecimento do serviço interrompido, salvo quando essa 
interrupção tenha sido solicitada pelo usuário.

O Autor justifica sua proposta afirmando que, para 
o usuário inadimplente, a taxa de religação constitui 
sanção adicional aos encargos legais que lhe são im-
postos em virtude do pagamento, em atraso, da fatura 
do serviço público. Alega que, como a lei não obriga 
a interrupção da prestação de serviço em caso de 
inadimplemento, apenas facultando à concessionária 
recorrer a tal medida, deve ela suportar o ônus inerente 
ao restabelecimento do serviço.

A proposição recebeu parecer favorável da Co-
missão de Defesa do Consumidor.

Não foram apresentadas emendas ao projeto 
durante o prazo regimental.

II – Voto do Relator

Procedem as ponderação do autor do projeto, 
no sentido de que, como é a concessionária que opta 
por interromper os serviços, em lugar de proceder à 
cobrança dos débitos vencidos pelas via administrativa 
ou judicial, ela é que deve arcar com os custos ineren-
tes ao restabelecimento do serviço prestado.

Não há razão para que o usuário que enfrentou 
dificuldades para quitar o seu débito e, em função disso, 
teve de arcar com todos os encargos legais, a exemplo 
de multa, correção monetária e juros moratórios, ainda 
tenha de suportar mais esse ônus.

Pelo exposto, voto pela integral aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.079, de 2008.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009.– Deputado 
Vinicius Carvalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.079-A/08, 

nos termos do parecer do relator, Deputado Vinicius 
Carvalho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela d’Ávila 
– Vice-Presidente, Andreia Zito, Edgar Moury, Fernan-
do Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, 
Laerte Bessa, Luiz Carlos Busato, Mauro Nazif, Milton 
Monti, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Thelma de Oliveira, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Edinho Bez, Emilia Fernandes, 
Gladson Cameli, Ilderlei Cordeiro, Maria Helena e Se-
bastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.524-A, DE 2008 
(Do Sr. Jefferson Campos)

Estabelece limites de intensidade so-
nora para tocadores pessoais de música em 
formato digital; tendo parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação (relator: DEP. 
AELTON FREITAS).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 4.524, de 2008, é de autoria 
do nobre deputado Jefferson Campos. Estabelece, con-
forme seu art. 1º, a proibição da comercialização de 
tocadores pessoais de música em formato digital – os 
aparelhos usualmente conhecidos como MP3 – cujo 
volume sonoro ultrapasse o limite de 90 decibéis.

O parágrafo único do art. 1º determina que a 
proibição se estende para incluir aparelhos de múl-
tiplas funções capazes de reproduzir música em for-
mato digital.

O art. 3º, por sua vez, determina a entrada em vi-
gor da lei cento e oitenta dias após a sua publicação.

A proposição, que não recebeu emendas nesta 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, foi também encaminhada às Comissões de 
Seguridade Social e Família e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. Tramita em regime de apreciação 
conclusiva pelas comissões. 

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Oportuno e projeto de lei do nobre deputado Je-
fferson Campos. Em sua justificação, mostra que, há 
décadas, o reconhecimento dos riscos à saúde de pes-
soas que permaneçam em ambientes com elevados 
níveis de ruído levou à adoção de leis, nos mais diver-
sos países, limitando o ruído máximo – por exemplo em 
ambientes de trabalho – ou estabelecendo a obrigato-
riedade do uso de equipamentos de proteção. 

Reconhece o nobre autor que nas cidades há 
inúmeras fontes de ruído, muitas delas de difícil con-
trole. Não obstante, aponta o fato de que, embora no 
Brasil faltem estatísticas, na Inglaterra uma pesquisa 
verificou que 10% da população de 300.000 jovens 
usuários dos aparelhos de que trata seu projeto de lei 
apresentavam perda de audição. Mostra, também, que 
diversos países já adotaram legislação semelhante à 
proposta pelo nobre deputado em sua proposição que 
aqui se comenta.

O Brasil não deve ficar a reboque; devemos tam-
bém adotar legislação que restrinja o uso de aparelhos 
que possam causar perda de audição aos jovens.

A justificação econômica é clara e inquestio-
nável: evitar o uso dos equipamentos representará, 
certamente, alguma perda para as empresas que os 
produzem. Essa perda, porém, poderá ser minimizada 
mediante procedimento rápido e barato: a inserção, nos 
respectivos programas operacionais, de limitadores 
de capacidade, tornando tais aparelhos novamente 
vendáveis no Brasil. O prazo dado para que a lei en-
tre em vigor assegura ao comércio tempo hábil para 
se desfazer de aparelhos cuja capacidade ultrapasse 
o limite previsto.

Por outro lado, e aqui se baseia a defesa da 
aprovação desta proposição, haverá, no longo pra-
zo, expressiva economia de recursos públicos, com 
a redução de despesas médicas com tratamentos de 
perda de capacidade auditiva, com o fornecimento de 
aparelhos para ajudar aquelas pessoas que se torna-
rem dependentes de ajuda para melhorar a audição e 
ainda com diversas outras despesas.

Sem contar, além disso, os ganhos em termos de 
bem estar da população, em razão de se evitarem as 
perdas auditivas decorrentes do uso indevido dos apa-
relhos contemplados na proposição que se comenta. 

Assim, SOMOS PELA APROVAÇÃO DO PRO-
JETO DE LEI Nº 4.524, DE 2008.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2009.– 
Deputado Aelton Freitas, Relator.

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 
4.524/2008, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Aelton Freitas. O Deputado Dr. Ubiali apresentou 
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 
Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade e Guilherme Campos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

Voto em Separado do Deputado Dr. Ubiali 

O Projeto de Lei nº 4.524, de 2009, tem um ob-
jetivo louvável: preservar a capacidade auditiva dos 
brasileiros, em especial dos jovens, pois são estes os 
principais usuários dos tocadores pessoais de música 
em formato digital. Esses tocadores de música, mais 
conhecidos como MP3, constituem na realidade uma 
grande família que hoje já inclui, também, aparelhos 
chamados de MP4. Não é de se duvidar, além disso, 
que em breve teremos os MP5, MP6, MP7 e muitos 
outros. Usemos, pois, a metonímia, e chamemos a 
todos eles de MP3, por simplicidade e, naturalmente, 
sem alterar a redação da proposição em apreço.

O objetivo do projeto de lei aqui comentado é 
meritório, reconheço, e sei que não são poucas as 
iniciativas voltadas para a preservação da capacidade 
auditiva da nossa população. Algumas dessas são de 
grande eficácia; outras, embora bem intencionadas, não 
atingem seus objetivos. Tornam-se, assim, inócuas, e 
acabam por enganar quem as propõe, por melhores 
que sejam as intenções. 

Assim, por acreditar que o Projeto de Lei nº 4.524, 
de 2009, cai nessa última categoria é que me posiciono 
contrário ao mesmo e apelo aos nobres colegas para 
que acompanhem o meu voto.

Antes de explicar minhas razões, quero, ainda 
uma vez, deixar claro que estarei sempre pronto a 
apoiar medidas que venham a contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida, e também da saúde, dos brasi-
leiros; sempre, é claro, que entender que tais medidas 
serão, de fato, eficazes. Em resumo, embora concorde 
com o nobre Relator da matéria quanto aos objetivos, 
não posso concordar com a proposição, pelas razões 
que apresento a seguir.

Primeiro, a limitação da intensidade sonora dos 
aparelhos de MP3 não resolve o problema de se ouvir 
música em níveis de intensidade sonora além do reco-
mendável, tendo em vista a sanidade do ouvinte. Isso 
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porque tais aparelhos podem ser acoplados ou conec-
tados a amplificadores de som, os quais não seriam 
alcançados pela norma em debate, nem deveriam ser 
objeto de norma alternativa ou de substitutivo. Assim 
como os aparelhos de reprodução musical se minia-
turizaram, também existem amplificadores de baixo 
peso e que podem ser levados nos bolsos.

Não se pode, entendo, coibir o uso de amplificado-
res de som, pois tal equivaleria a impedir a realização 
de festividades com grande público. Seria o mesmo 
que impedir a realização de grande apresentações de 
música, medida semelhante a determinar que voltásse-
mos à época do megafone! Ora, se os amplificadores 
continuarão a existir, de que vale proibir aparelhos MP3 
com elevada capacidade sonora, se tal restrição poderá 
ser facilmente contornada, como mencionado?

Em segundo lugar, a restrição proposta, de se 
impedir a comercialização de aparelhos cujo limite 
sonoro ultrapasse os noventa decibéis, imporá séria 
restrição não aos ouvintes, mas sim à indústria na-
cional. Esta ficará prejudicada pela necessidade de 
produzir aparelhos distintos, conforme se destinem 
ao mercado brasileiro ou à exportação. Haverá, em 
decorrência, aumento de custo e perda de empregos 
e de impostos.

Uma terceira razão que me obriga a manifestar-
me contrário à proposição é que ela implicará perda 
de escala de produção. Ora, é do conhecimento geral 
que, quando se produz em pequena escala o custo uni-
tário será, quase sempre, maior que quando se pode 
aumentar o volume produzido, vale dizer, a escala de 
produção. A proposição, caso transformada em norma, 
terá como principal consequência, portanto, a imposi-
ção de grave prejuízo à indústria nacional, mediante 
o encarecimento do produto, com todos os resultados 
que se pode esperar: queda de vendas, da arrecadação 
de impostos, aumento do desemprego, etc.. 

Creio, senhoras e senhores deputados, que há, 
ainda, uma outra razão que devemos analisar e que 
reforça a proposta de se rejeitar a proposição em de-
bate. Trata-se dos riscos de tentarmos enfrentar uma 
questão com o instrumento errado. 

Essa prática, embora possa nos dar a impressão 
de agirmos em prol do desenvolvimento nacional e da 
saúde da nossa população, na verdade acaba por im-
pedir ações que, de fato, trariam resultados positivos. 
Ouvir ou deixar de ouvir música em altos volumes é, 
antes de tudo, uma questão de educação, de consci-
ência. Não pode a lei restringir todas as possibilidades 
de um indivíduo causar mal a si próprio. Isso se obtém, 

basicamente, mediante educação. Apenas de maneira 
suplementar é que a lei pode agir, com eficácia.

São muitos os exemplos nesse sentido. Basta 
citar as bebidas e os cigarros. A proibição da venda 
de bebidas alcoólicas, nos EUA, causou enorme ele-
vação da criminalidade naquele país, hoje retratada 
em centenas de filmes. 

Sabemos também que, felizmente, tem caído o 
número de fumantes em nosso país, e também noutras 
nações. Embora, neste caso, tenha havido proibições, 
estas têm se baseado, em grande parte, no fato de 
que as pessoas tomaram consciência de que fumar 
faz mal à saúde, a população aprendeu que quem 
fuma prejudica a si e a seus vizinhos. É esta consci-
ência, resultado da educação conseguida por meio de 
muitas e recorrentes campanhas de esclarecimento 
público, que tem tornado possível que a lei venha em 
apoio, definido locais onde não se pode fumar, esta-
belecendo mensagens a serem inseridas nos maços 
de cigarros, etc.. 

Assim, entendo que o básico, o fundamental, 
é educar, esclarecer a população acerca dos males 
de se ouvir música em intensidade sonora elevada. 
Apoio e apoiarei, sempre, medidas educativas nesse 
sentido; apoio e apoiarei, toda vez que delas tomar 
conhecimento, medidas legislativas que venham a 
reforçar os ganhos a serem obtidos com a educação. 
Não posso, porém, concordar com propostas de leis 
cuja fiscalização é sobremaneira difícil e que, além 
disso, venham sem qualquer vínculo com propostas 
educacionais, as quais, essas sim, poderão levar aos 
resultados que esperamos. 

Pelas razões apontadas, conclamo os colegas 
a me acompanharem e VOTO PELA REJEIÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 4.524, DE 2009.

Sala da Comissão, 1 de setembro de 2009– 
Deputado Dr. Ubiali.

PROJETO DE LEI Nº 4.574-B, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 1.033/08

AVISO Nº 1.234/08 – C. CIVIL

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964, que cria o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pes-
soa Humana – CDDPH; tendo pareceres: 
da Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias, pela aprovação, com emenda (relator: 
DEP. PEDRO WILSON); e da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
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blico, pela aprovação deste e da emenda da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
(relator: DEP. GLADSON CAMELI).

Despacho: Às Comissões de Direitos Hu-
manos e Minorias; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; 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 Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório 

A proposição sob exame, encaminhada pela 
Presidência da República, pretende modificar a estru-
tura do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, conferindo maior abrangência ao colegiado. 
Segundo a Exposição de Motivos que o fundamenta, 
a alteração visa adequar o Conselho “à nova realidade 
do Estado Democrático de Direito brasileiro e ao pensa-
mento da comunidade internacional sobre a evolução 
dos mecanismos de tutela dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais”.

O projeto mereceu apreciação favorável da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias, a qual, acolhendo 
o parecer do ilustre deputado Pedro Wilson, respaldou 
o projeto e adotou a emenda apresentada pelo relator, 
que reduz de vinte e seis para vinte e quatro o número 
de membros do colegiado. A justificativa da alteração 
é aritmética, pois o texto original da proposta relacio-
na treze membros oriundos de entes públicos e onze 
provenientes da sociedade civil, o que perfaz um total 
de vinte e quatro conselheiros. 

II – Voto do Relator

A proposição vem ao encontro de recomendações 
de organismos internacionais de que o Brasil faz parte 
e revela-se extremamente oportuna. No campo dos di-
reitos humanos, não há como negar que as dificulda-
des enfrentadas pelo Brasil permanecem relevantes, 
mas do mesmo modo se deve reconhecer o esforço 
governamental em prol da superação do problema, e 
não há dúvida de que o projeto sob parecer constitui 
uma importante iniciativa com esse intuito.

Por outro lado, é preciso registrar concordância 
com a emenda aduzida pela Comissão de Direitos Hu-
manos, que concilia o número de membros do colegiado 
com a identificação das respectivas origens. Caso não 
se promova a acomodação aritmética acatada pelos 
membros do referido órgão técnico, corre-se o risco de 
suscitar uma discussão inoportuna acerca de qual das 
representações precisaria indicar mais de um membro 

para que o elenco se acomode ao quantitativo indicado 
na cabeça do artigo no qual é previsto.

Diante do exposto, vota-se pela aprovação do 
projeto e da Emenda acolhida pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009.– 
Deputado Gladson Cameli, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.574-A/09 
e a emenda da Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Gladson Cameli.

Estiveram presentes na votação nominal os Se-
nhores Deputados: 

Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 
D’ávila – Vice-Presidente, Fernando Nascimento, Go-
rete Pereira, Laerte Bessa, Luiz Carlos Busato, Mauro 
Nazif, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Emilia Fernandes, Gladson Cameli e Maria Helena.O 
Deputado Jorginho Maluly absteve-se de votar.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009.– 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.715-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

OFÍCIO Nº 124/2009 (SF) 
PLS Nº 631/2007

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Bom Jesus, no Estado do 
Piauí; tendo parecer da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio, pela aprovação (relator: DEP. ELI-
ZEU AGUIAR).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54, Ricd); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (ART. 
54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 4.715/09, oriundo do Senado 
Federal, autoriza o Poder Executivo a criar uma Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
piauiense de Bom Jesus, regulados a sua criação e o 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48821 

seu funcionamento pela Lei nº 11.508, de 20/07/07, e 
pela legislação pertinente. Em sua justificação, o ilustre 
Autor, Senador João Vicente Claudino, argumenta que 
existem cerca de 3 mil distritos do tipo ZPE em 116 
países, responsáveis pela geração de 37 milhões de 
empregos, especialmente na China, onde elas repre-
sentaram o fator principal do crescimento médio da-
quela economia à taxa de 10% ao ano nos últimos 15 
anos. Ressalta, ainda, que a cidade de Bom Jesus é 
muito rica em água subterrânea e possui mais de 200 
mil hectares cultivados com soja, arroz e algodão.

O Projeto de Lei nº 4.715/09 foi distribuído em 
02/03/09, pela ordem, às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças 
e Tributação, inclusive para exame de mérito, e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, tramitando em 
regime de prioridade. Encaminhada a matéria ao nosso 
Colegiado em 05/03/09, recebemos, em 24/06/09, a 
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 09/07/09. 

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

As ZPE têm sido empregadas em escala glo-
bal, com o objetivo de dinamização do crescimento 
econômico local e regional, por meio da elevação da 
competitividade, do aumento do valor agregado das 
exportações e da geração de emprego e renda. 

O Brasil ainda reluta em testar a filosofia das ZPE 
na prática. Desde a edição do Decreto-lei nº 2.452, 
primeira legislação sobre a matéria, no distante ano 
de1988, faltaram disposição e vontade política para 
concretizar a iniciativa. É verdade que se criaram por 
decreto, entre 1988 e 1994, as ZPE de Rio Grande 
(RS), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Vila Velha (ES), Te-
ófilo Otoni (MG), Ilhéus (BA), Nossa Senhora do So-
corro (SE), Suape (PE), João Pessoa (PB), Macaíba 
(RN), Maracanaú (CE), Parnaíba (PI), São Luís (MA), 
Barcarena (PA), Cáceres (MT), Corumbá (MS) e Ara-
guaína (TO). Nenhuma delas, entretanto, chegou a ser 
efetivamente implantada.

Mais recentemente, porém, as Leis nº 11.508, de 
20/07/07, e nº 11.732, de 30/06/08, regulamentadas 
pelo Decreto nº 6.814, de 06/04/09, reformularam as 
normas relativas às ZPE. Revelou-se, assim, uma nova 
orientação do Governo Federal no sentido de conceder 

a efetiva oportunidade de se lançar mão desse instru-
mento de redução das desigualdades regionais. 

É hora, então, de ousar. Acreditamos que Bom 
Jesus, assim como outras cidades do interior do Piauí, 
deve merecer a possibilidade de sediar uma ZPE, a 
exemplo da de Parnaíba, já autorizada. De fato, Bom 
Jesus é um município em que coexistem recursos hí-
dricos abundantes e uma agricultura moderna e pro-
dutiva. Acreditamos, portanto, que a implantação de 
uma ZPE permitirá aproveitar de maneira eficiente o 
grande potencial econômico da região, com reflexos 
positivos para todo o Estado do Piauí. 

Por todos estes motivos, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.715, de 2009.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 13 de agosto de 2009.– 

Deputado Elizeu Aguiar, Relator.

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 
4.715/2009, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Elizeu Aguiar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 
Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade e Guilherme Campos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009– 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.716-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

OFÍCIO Nº 125/09 (SF) 
PLS Nº 648/07

Dispõe sobre a criação de Zona de 
processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Açú, no Estado do Rio Gran-
de do Norte; tendo parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. JOÃO MAIA).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio; Fi-
nanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
eConstituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
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Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 4.716/09, oriundo do Senado 
Federal, onde tramitou como Projeto de Lei nº 648/07, 
autoriza o Poder Executivo a criar uma Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) no Município de Assu, 
no Estado do Rio Grande do Norte, regulados a sua 
criação, as suas características, os seus objetivos e o 
seu funcionamento pela Lei nº 11.508, de 20/07/07, e 
pela legislação pertinente. Em sua justificação, a ilus-
tre Autora, Senadora Rosalba Ciarlini, argumenta que 
Assu localiza-se em área geográfica privilegiada para 
a exportação, atendendo, portanto, a uma das princi-
pais diretrizes da Lei nº 11.508, de 20/07/07. Ademais, 
ressaltou que a cidade possui notável potencial econô-
mico, por conta da construção de uma grande represa 
no rio Piranhas-Assu e da implantação do Projeto de 
Irrigação do Baixo Assu. Possibilitou-se, desta forma, 
em sua opinião, o desenvolvimento de atividades de 
agricultura irrigada, com elevado nível de tecnologia 
na produção de frutas para exportação.

O Projeto de Lei nº 4.716/09 foi distribuído em 
03/03/09, pela ordem, às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças 
e Tributação, inclusive para exame de mérito, e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, tramitando em 
regime de prioridade. Encaminhada a matéria ao nosso 
Colegiado em 04/03/09, recebemos, em 24/06/09, a 
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 9-7-09. 

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

As Zonas de Processamento de Exportação cor-
respondem a zonas econômicas geograficamente isola-
das, dotadas de regime cambial, tributário e comercial 
especial, voltadas primordialmente para o mercado 
externo. Com algumas variações, trata-se de instru-
mento que tem sido utilizado com largueza em todo o 
mundo, especialmente no âmbito de políticas nacionais 
de redução de desigualdades regionais. 

Neste sentido, seria de se esperar que um país 
como o Brasil, caracterizado, justamente, por um qua-
dro secular de gritantes disparidades econômicas e 
sociais entre suas diversas regiões, conferisse grande 

interesse à implantação de enclaves desse tipo. Curio-
samente, porém, não foi o que aconteceu. Apesar da 
bem-sucedida experiência da Zona Franca de Manaus, 
a ideia de ZPE tem sido sempre cercada de preconcei-
tuosa suspeição. Tal situação revela-se especialmente 
estranha quando se constata que já dispomos de legis-
lação sobre o assunto desde 1988, com a edição do 
Decreto-lei nº 2.452. Num paroxismo de incoerência, 
criaram-se por decreto, entre 1988 e 1994, as ZPE de 
Rio Grande (RS), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Vila Velha 
(ES), Teófilo Otoni (MG), Ilhéus (BA), Nossa Senhora 
do Socorro (SE), Suape (PE), João Pessoa (PB), Ma-
caíba (RN), Maracanaú (CE), Parnaíba (PI), São Luís 
(MA), Barcarena (PA), Cáceres (MT), Corumbá (MS) 
e Araguaína (TO). Nenhuma delas, entretanto, chegou 
a ser efetivamente implantada.

Afortunadamente, esse panorama algo surrealista 
começa a ser alterado. Recentemente, o atual Governo 
Federal deu mostras de elogiável bom senso no trato 
da questão, ao encaminhar ao Congresso Nacional 
propostas de atualização e de aperfeiçoamento da 
legislação relativa às ZPE, que redundaram na edi-
ção das Leis nº 11.508, de 20/07/07, e nº 11.732, de 
30/06/08, regulamentadas pelo Decreto nº 6.814, de 
06/04/09. Temos, enfim, pela primeira vez em muitos 
anos, uma perspectiva concreta de que substituiremos 
a postura de obstinado ceticismo por um genuíno de-
sejo de trazer o conceito de ZPE para ser testado à 
luz da realidade,

Neste sentido, a proposição em tela afigura-se-
nos inegavelmente oportuna. De fato, concordamos 
com a ilustre Autora de que se tem no Município de 
Assu todas as condições necessárias para que nele 
seja sediado uma ZPE. De fato, a cidade situa-se em 
uma região ainda flagelada pelas dificuldades sociais, 
mas, em contrapartida, é extremamente bem localiza-
da e já habituada ao exercício de atividade econômica 
que a credencia, como poucas outras, para o papel de 
plataforma de exportação. Conhece-se já há algum 
tempo o potencial de geração de divisas, emprego e 
renda decorrente da fruticultura irrigada no Nordeste. 
Não se trata de opinião, mas de fato. Nada mais na-
tural, então, do que complementar a atividade extrati-
vista com o beneficiamento agroindustrial com vistas 
ao mercado externo. Assim, estamos seguros de que 
a implantação de uma ZPE em Assu terá êxito. 

Cabe, porém, pequeno reparo à redação da emen-
ta do projeto em tela, pelo fato de referir-se a ZPE como 
“Zona de Exportação”, no lugar do termo, já consagra-
do, “Zona de Processamento de Exportação”. Desta 
forma, tomamos a liberdade de oferecer uma emenda, 
apresentada em anexo, com o propósito de corrigir 
esse pequeno equívoco de redação.
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Por todos estes motivos, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.716, de 2009, com a emenda de 
nossa autoria, em anexo.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 13 de agosto de 2009.– 

Deputado João Maia, Relator.

EMENDA

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

“Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Assu, no Estado do Rio Gran-
de do Norte.”

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2009.– De-
putado João Maia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto 
de Lei nº 4.716/2009, nos termos do Parecer do Re-
lator, Deputado João Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 
Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade e Guilherme Campos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009– 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.766-A, DE 2009 
(Do Senado Federal)

PLS Nº 394/2007

OFÍCIO Nº 129/2009 – SF

Dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Municí-
pio de Anápolis, no Estado de Goiás; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela apro-
vação (relator: DEP. ALBANO FRANCO).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54 Ricd); 
E Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 4.766/09, oriundo do Senado 
Federal, onde tramitou como Projeto de Lei nº 394/07, 
de autoria da nobre Senadora Lúcia Vânia, autoriza o 
Poder Executivo a criar uma Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município goiano de Anápo-
lis, regulados a sua criação, as suas características, 
os seus objetivos e o seu funcionamento pela Lei nº 
11.508, de 20/07/07, e pela legislação pertinente. Em 
sua justificação, a ilustre Autora argumenta que a cidade 
é considerada capital industrial do Estado de Goiás e 
o seu principal ponto de desenvolvimento econômico, 
de que é exemplo o pólo de indústria farmacêutica de 
alta tecnologia na produção de medicamentos gené-
ricos. Além disso, sedia uma das principais bases da 
Força Aérea Brasileira, já conta com infraestrutura de 
alfandegamento e possui tradição exportadora.

O Projeto de Lei nº 4.766/09 foi distribuído em 
05/03/09, pela ordem, às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças 
e Tributação, inclusive para exame de mérito, e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, tramitando em 
regime de prioridade. Encaminhada a matéria ao nosso 
Colegiado em 09/03/09, recebemos, em 24/06/09, a 
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram 
emendas até o final do prazo regimental para tanto 
destinado, em 09/07/09. 

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

As Zonas de Processamento de Exportação cor-
respondem a enclaves territoriais em cujo interior vige 
um regime comercial, cambial e tributário distinto daque-
le dos demais pontos do País, formulado de maneira a 
incentivar a implantação de empreendimentos voltados 
prioritariamente para o mercado externo. Trata-se de 
modelo empregado por grande número de países, com 
os mais variados sistemas econômicos e políticos, por 
sua reconhecida capacidade de estimular as atividades 
econômicas em regiões menos desenvolvidas. 

Nosso país sempre adotou uma postura de cética 
desconfiança perante a ideia das ZPE. Não obstante já 
se terem criado, por decretos do Poder Executivo, 17 
Zonas de Processamento de Exportação – as de Rio 
Grande (RS), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Vila Velha 
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(ES), Teófilo Otoni (MG), Ilhéus (BA), Nossa Senhora 
do Socorro (SE), Suape (PE), João Pessoa (PB), Ma-
caíba (RN), Maracanaú (CE), Parnaíba (PI), São Luís 
(MA), Barcarena (PA), Cáceres (MT), Corumbá (MS) e 
Araguaína (TO) –, nenhuma delas, chegou a ser efeti-
vamente implantada até agora.

Recentemente, com a vigência das Leis nº 11.508, 
de 20/07/07, e nº 11.732, de 30/06/08, regulamenta-
das pelo Decreto nº 6.814, de 06/04/09, modificou-se 
o arcabouço normativo das ZPE, abrindo espaço para 
a retomada de interesse pelo conceito. 

A proposta submetida ao nosso escrutínio surge, 
assim, na esteira do novo enfoque conferido às ZPE, 
razão pela qual consideramo-la oportuna. Acreditamos 
que Anápolis está dotada das condições indispensáveis 
para sediar uma Zona de Processamento de Expor-
tação. O município já abriga uma economia pujante, 
possui experiência e vocação exportadora, dispõe de 
excelente infraestrutura física – incluindo, como bem 
observado pela ilustre Autora, o crucial alfandegamento 
– e apresenta localização estratégica para o lançamen-
to de uma plataforma de exportação. Desta forma, não 
há motivos para abrir mão dessa singular possibilidade 
de testar, na prática, a utilidade das ZPE.

Por todos estes motivos, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.766, de 2009.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009.– Depu-

tado Albano Franco, Relator.

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 
4.766/2009, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Albano Franco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Edmilson Valentim – Presidente, Dr. Ubiali e João 

Maia – Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão As-
sumção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Jurandil 
Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório 
Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Antônio 
Andrade e Guilherme Campos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009– 
Deputado Edmilson Valentim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.998-A, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a doação aos respecti-
vos ocupantes as porções que integram o 
terreno da Colônia Antônio Aleixo, na cida-
de de Manaus, Estado do Amazonas e per-
tencente ao Patrimônio da União Federal e 

dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. SABINO CASTELO BRANCO).

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 Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 4.998, de 2009, visa autorizar 
o Poder Executivo a doar, aos respectivos ocupantes, 
as porções que integram o terreno da Colônia Antônio 
Aleixo, pertencente ao Patrimônio da União e localizado 
no Município de Manaus, no Estado do Amazonas.

Além da autorização para doação são estabeleci-
das algumas regras adicionais, quais sejam: a doação 
excluirá as terras de domínio privado já regularizadas; 
para cobrança das taxas, as porções do terreno doadas 
serão estabelecidas em conformidade com os registros 
de ocupações existentes na Secretaria do Patrimônio da 
União – SPU; com a audiência das partes interessadas, 
a SPU fará a recomposição dos lotes para ajustar suas 
dimensões e configurações às exigências das posturas 
municipais; a Gerência Regional do Patrimônio da União 
no Amazonas procederá às verificações necessárias à 
ratificação das extremas do imóvel da União; a doação 
restringir-se-á às porções cuja ocupação vinha sendo 
permitida pelas autoridades do Patrimônio da União me-
diante a cobrança de taxa aos ocupantes; para receber o 
documento de doação é necessário comprovar a ocupa-
ção permitida pelas autoridades da SPU, com a relação 
das benfeitorias, assim como apresentar atestado de vida 
e comprovação de estado civil, profissão e residência; a 
doação deverá ser feita por decreto, o qual deverá ser ex-
pedido pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias, 
contados a partir do início da vigência da lei.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne-
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso 
XVIII, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Colônia Antônio Aleixo, hoje bairro de Manaus, 
que teve sua origem em 1937, durante o governo de 
Getúlio Vargas, foi criada inicialmente para receber os 
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arigós, também chamados de soldados da borracha, 
que vinham do nordeste para trabalhar nos seringais 
da Amazônia.

Após sua partida o local ficou abandonado até 
servir de abrigo aos portadores de hanseníase pois, à 
época, a política de saúde pública adotada recomenda-
va o isolamento dos doentes. Os dezesseis pavilhões de 
madeira então construídos, que se encontravam em área 
isolada da cidade, com o tempo foram transformando-se 
em uma comunidade constituída dos doentes e de seus 
familiares, para os quais a área ao redor foi loteada e 
distribuída, numa tentativa de integrá-los à sociedade 
manauara, logo após a colônia ter sido declarada aber-
ta e ter sido permitido o livre fluxo dos pacientes até a 
cidade.

Nada mais justo, portanto, que mais de cinquenta 
anos depois seja reconhecido o direito dos ocupantes 
à área em que se estabeleceram, mormente levando-
se em consideração as razões da ocupação, que têm 
origem na discriminação dos doentes e daqueles com 
quem conviviam. É de se considerar, também, a popu-
lação ali existente nos dias de hoje, que é estimada em 
sessenta mil habitantes.

Isto posto, e por se tratar de medida justa e de ele-
vado caráter social, nosso voto é pela APROVAÇÃO, no 
mérito, do Projeto de Lei nº 4.998, de 2009.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2009.– Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
unanimemente o Projeto de Lei nº 4.998/09, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Sabino Castelo Branco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Sabi-
no Castelo Branco – Presidente, Manuela d’Ávila – Vice-
Presidente, Andreia Zito, Edgar Moury, Fernando Nasci-
mento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, 
Luiz Carlos Busato, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Ro-
cha, Pedro Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, 
Wilson Braga, Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia, 
Edinho Bez, Emilia Fernandes, Gladson Cameli, Ilderlei 
Cordeiro, Maria Helena e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009 – De-
putado Sabino Castelo Branco, Presidente.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 462-D, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 331/2009 
Aviso nº 289/2009 – C. Civil

Emendas do Senado Federal ao Projeto 
de Lei de Conversão nº 13, de 2009 (Medida 
Provisória nº 462-C, de 2009), que “dispõe 

sobre a prestação de apoio financeiro pela 
União aos entes federados que recebem re-
cursos do Fundo de Participação dos Muni-
cípios – 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 setem-
bro 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, e 11.945, de 4 de junho de 2009; e 
dá outras providências.”

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

SUMÁRIO

I – Autógrafos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 13, de 2009, aprovado na Câmara dos Deputados 
em 19-8-2009

II – Emendas do senado Federal (23)

AUTÓGRAFOS DO PROJETO DE LEI DE  
CONVERSÃO Nº 13, DE 2009, APROVADO NA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 19-8-2009

Dispõe sobre a prestação de apoio 
fi nanceiro pela União aos entes federa dos 
que recebem recursos do Fundo de Partici-
pação dos Municípios – FPM, no exercício 
de 2009, com o objetivo de superar dificul-
dades financeiras emer genciais; 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, e 11.945, de 4 de junho de 2009; e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A União prestará apoio financeiro, no 

exercí cio de 2009, aos entes federados que recebem 
o Fundo de Parti cipação dos Municípios – FPM, me-
diante entrega do valor cor respondente à variação 
nominal negativa entre os valores cre ditados a título 
daquele Fundo nos exercícios de 2008 e 2009, antes 
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da incidência de descontos de qualquer natureza, de 
acordo com os prazos e condições previstos nesta lei 
e limita dos à dotação orçamentária específica para 
essa finalidade, a ser fixada por meio de decreto do 
Poder Executivo.

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

§ 2º O valor correspondente à variação negati-
va acu mulada 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 
acu mulada nos meses de abril e maio de 2009 será 
entregue em par cela única até o 15º (décimo quinto) 
dia útil do mês de junho, no caso de haver disponibili-
dade orçamentária, ou até o 5º (quinto) dia útil após a 
aprovação dos respectivos créditos orçamentários.

§ 4º As entregas dos valores correspondentes 
às va riações 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 
disponibilidade orçamentária, ou até o 5º (quinto) dia 
útil após a aprovação dos respectivos créditos orça-
mentários, na forma fixada pela Secretaria do Te souro 
Nacional do Ministério da Fazenda.

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

§ 6º Fica autorizado o parcelamento pelo Poder 
Executivo, em até 120 (cento e vinte) parcelas iguais 
e sucessivas, corrigidas na forma da Lei nº 11.941, de 
27 de maio de 2009, de todos os débitos dos Municí-
pios oriundos de recebimento de recursos da União, 
referentes a convênios, cujas prestações de contas 
não foram realizadas até 31 de dezembro de 2008, 
pas sando os Municípios à condição de adimplentes, 
após o requeri mento de parcelamento dos referidos 
débitos ter sido protoco lado.

Art. 2º Os arte. 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 re-
ais), em Fundo de Garantia para a Constru-
ção Naval – FGCN, para a formação de seu 
pa trimônio.

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

§ 2º O patrimônio do FGCN será forma-
do pe los recursos oriundos da integralização 
de cotas pela União e pelos demais cotistas, 
bem como pelos rendi mentos 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 mino-

ritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

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

 ...................................................... "NR)

“Art. 3º Fica criado o Comitê de Participa-
ção no Fundo de Garantia para a Construção 
Naval – CPFGCN, órgão colegiado com com-
posição e competência estabelecidas em ato 
do Poder Executivo.

§ 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.

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

“Art. 4º O FGCN terá por finalidade garan-
tir o risco de crédito das operações de financia-
mento à construção ou à produção de embar-
cações e o risco decorrente de performance de 
estaleiro brasileiro.

 ..............................................................
§ 2º O provimento de recursos de que 

trata o caput será concedido para garantir os 
riscos nele especificados das operações rela-
cionadas:

I – à construção ou à produção, em estalei-
ro brasileiro, de embarcação destinada à em-
presa bra sileira de navegação que opere na 
navegação de cabo tagem ou longo curso;

II – à construção ou à produção, em esta-
leiro brasileiro, de embarcação destinada à na-
vegação interior de cargas ou de passageiros 
de elevado inte resse social;
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III – à construção ou à produção, em esta-
leiro brasileiro, de embarcação de apoio maríti-
mo, de apoio portuário ou destinada à pesca 
industrial, no âmbito do Programa Nacional 
de Financiamento da Am pliação e Moderni-
zação da Frota Pesqueira Nacional – Profrota 
Pesqueira, instituído pela Lei nº 10.849, de 23 de 
março de 2004, bem como de embarcação de 
peque no porte destinada à pesca artesanal pro-
fissional ou às atividades do micro e pequeno 
empresário do setor pesqueiro e de transporte 
aquaviário interior de passageiros;

IV – à construção ou à produção, e à 
moder nização, em estaleiro brasileiro, de em-
barcação destinada ao controle, à proteção ou 
à segurança da navegação;

V – à construção ou à produção, em 
estalei ro brasileiro, de embarcação especia-
lizada do tipo navio ou plataforma flutuante 
semi-submersível, des tinada às operações de 
exploração, perfuração e com pletação petro-
líferas e as relacionadas ao desenvol vimento 
da exploração e produção de petróleo e gás 
natural oriundas de reservas localizadas no 
mar ter ritorial 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 respec tivo termo de entrega 
e aceitação, excetuando-se as embarcações 
destinadas às atividades de micro e pe queno 
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 
contra tante 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 
ati vidades do micro e pequeno empresário do 
setor pes queiro 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 decor rentes 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 financiamen to, conforme previsto 
no regulamento do FGCN.

§ 8º O detalhamento dos riscos a serem 
su portados pelo FGCN, de que trata o ca-
put, como a for ma 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 defi nidos conforme previsto em estatuto 
e regulamento.”(NR)

“Art. 5º Será devido ao PGCN comissão 
pecu niária a ser cobrada do estaleiro pela ins-
tituição financeira concedeste do financiamen-
to ou pela empre sa brasileira de navegação, 
com a finalidade de remunerar o risco assu-
mido por aquele Fundo em cada ope ração 
garantida.”(NR)

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

 ........................................................NR)
“Art. 7º ...................................................  
§ 1º Cada operação de financiamento 

poderá ter, no máximo, 50% (cinquenta por 
cento) do seu sal do devedor garantido com o 
provimento de recursos do PGCN, a depender 
do risco da operação, salvo hipoteses espe-
cíficas definidas em estatuto e regulamento 
daquele Fundo, nos quais este limite poderá 
ser ele vado.

§ 2º Cada embarcação construída com 
garan tias do FGCN poderá contar com, no má-
ximo, 10% (dez por cento) do valor da opera-
ção para a cobertura do risco de performance 
do estaleiro garantido.

§ 3º Para embarcações destinadas às 
ativi dades do micro e pequeno empresário 
do setor pesquei ro e de transporte aquaviário 
interno de passageiros, cada operação de fi-
nanciamento poderá ultrapassar 50% (cinquen-
ta por cento) do seu saldo devedor garantido 
com recursos do FGCN.

§ 4º O limite de exposição do FGCN 
com ra lação a cada entidade garantida será 
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu 
patrimônio.”(NR)

“Art. 9º Nas operações garantidas pelo 
FGCN, exceto para as embarcações desti-
nadas às atividades de micro e pequeno em-
presário do setor pesquei ro e de transporte 
aquaviário interno de passageiro, poderá ser 
exigida, cumulativamente ou não, a constitui-
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ção das seguintes contra-garantias por aquele 
Fun do, sem prejuízo de outras:

 ..............................................................
V – seguro garantia com cobertura míni-

ma de 10% (dez por cento) do valor do crédito 
concedido, para os objetivos tratados nos inciso 
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 
totalida de das ações de emissão do estalei-
ro construtor 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 estalei ros brasileiros para a cons-
trução de embarcações, nos termos desta Lei, 
a empresa contratante da construção deverá 
intervir no contrato de financiamento celebra-
do entre a instituição financeira e o estaleiro 
cons trutor, 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 aceita ção 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 
ju rídica 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 relacio nada 
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 
rela cionadas 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 pre juízo 
decorrente de inadimplemento.”

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

Parágrafo único. A constituição do 
patrimô nio de afetação será feita por regis-
tro em cartório de registro de títulos e docu-
mentos.”

“Art. 11-A, Os rendimentos auferidos pela 
carteira do FGCH 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 
en tidade concessionária de porto organiza-
do poderá celebrar convênios com os órgãos 
previstos no art. 7º, com a interveniência dos 
Municípios e Estados, juridicamente interes-
sados, para o fim específico de fa cilitar a au-
tuação por descumprimento da legislação de 
transito.

§ 1º O convênio valerá para toda a área 
fí sica do porto organizado, inclusive, nas áreas 
doe terminais alfandegados, nas estações de 
transbordo, nas instalações portuárias públicas 
de pequeno porte nos respectivos estaciona-
mentos ou vias de trânsito internas.

§ 2º Considera-se juridicamente interes-
sado o Estado ou o Município nos casos nos 
quais haja ne cessidade de cumprimento da 
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legislação estadual ou municipal nas áreas 
definidas no § 1º.

§ 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 infra ções;

II – com entidades públicas que tenham 
por finalidade a fiscalização das infrações por-
tuárias que, nesta hipótese, ficarão responsá-
veis pela autua ção das infrações.”

Art. 5º A Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 
2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispo-
sitivos:

“Art. 1º  ..................................................  
 .......................................................................

§ 9º Os recursos provenientes de 
emprésti mos em moeda estrangeira conce-
didos pelo Banco Cen tral do Brasil, na forma 
deste artigo, poderão ser repassados, no País, 
com cláusula de reajuste vincu lado à variação 
cambial.”(NR)

“Art. 1º-A Os créditos do Banco Central do 
Brasil decorrentes de operações de redesconto 
ou de empréstimo não serão alcançados pela 
decretação de intervenção, liquidação extraju-
dicial ou falência da instituição 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 suspen são da 
fluência do prazo das obrigações da institui-
ção 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 ade são 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 serão 
regulamentados pelo Poder Exe cutivo, e des-
tinado a:

I – medir os resultados da gestão descen-
tralizada, com base na atuação do gestor es-
tadual, distrital ou municipal na execução dos 
procedimentos de cadastramento, na gestão 
de benefícios e de condicionalidades, na ar-
ticulação intersetorial, na imple mentação das 
ações de desenvolvimento das famílias bene-
ficiárias e no acompanhamento e execução de 
procedimentos de controle;

II – incentivar a obtenção de resulta-
dos qualitativos na gestão estadual, distrital 
e munici pal do Programa; e

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

§ 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 
ar tigo, o Poder Executivo Federal regulamen-
tará:

I – os procedimentos e as condições 
neces sárias para adesão ao Programa Bolsa 
Família, in cluindo as obrigações dos entes 
respectivos;

II – os instrumentos, parâmetros e 
procedi mentos de avaliação de resultados e 
da qualidade de gestão em âmbito estadual, 
distrital 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 
fe derado na gestão do Programa 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-
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tiva ao pagamento de benefícios do Programa 
Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fi-
xar os limites e os parâmetros mí nimos para 
a transferência de recursos para cada ente 
federado.”(NR)

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, fica o 
Departamento Nacional de In fraestrutura 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 estu dos e projetos de engenharia 
que se fizerem necessá rios.

§ 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 
ar tigo será atualizado mensalmente pela mé-
dia aritméti ca 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 refe rentes 
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, ex ceto 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 códi-
gos 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 alimenta ção hu-
mana, animal ou à fabricação de biodiesel, 
po derão deduzir da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins devidas em cada período 
de apuração crédito presumido, calculado so-
bre 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 pessoa física.

 ..............................................................
§ 3º  .......................................................  

 .......................................................................
IV – 50% (cinqüenta por cento) daque-

la pre vista no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 
30 de dezem bro 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 
inci sos 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 quais quer 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 
in cisos 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 adqui rido 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 24 de julho de 1991, o seguinte § 12:

“Art. 25.  ................................................  
 .......................................................................

§ 12. Não integram a base de cálculo 
dessa contribuição a produção rural destinada 
ao plantio ou reflorestamento nem o produto 
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animal destinado à reprodução ou à criação 
pecuária ou granjeira e à uti lização como co-
baias para fins de pesquisas científi cas, quando 
vendido pelo próprio produtor e quem a utilize 
diretamente com essas finalidades, e, no caso 
de produto vegetal, por pessoa ou entidade 
que, re gistrada no Ministério da Agricultura, 
do Abasteci mento e da Reforma Agrária, se 
dedique ao comércio de sementes e mudas 
no País.”(NR)

Art. 13. Excepcionalmente, a declaração de uti-
lidade pública para implementação dos investimentos 
e ações integran tes do Projeto Piloto de Investimentos 
Públicos – PPI, previs tos na lei orçamentária e créditos 
adicionais, poderá ser rea lizada 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 de 
junho de 1941.

Art. 14. O art. 17 da Lei nº 10.893, de 13 de ju-
lho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“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 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;

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

Art. 15. Aplica-se o disposto no art. 2º da Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, à ajuda de custo 
concedida, validando-se, inclusive para fins de não 
incidência da contri buição previdenciária, os paga-
mentos 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, limitada ao valor 
da tarifa integral de seu deslocamento.

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 55 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 
conter 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 refe-
re 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 empresas 
denomina das fabricantes-intermediários, para 
industrialização de produto intermediário a ser 
diretamente fornecido a empresas industriais 
exportadoras, para emprego ou consumo na 
industrialização de produto final destina do à 
exportação.
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§ 2º Apenas a pessoa jurídica habilitada 
pela Secretaria de Comércio Exterior poderá 
efetua requisições ou importações com sus-
pensão na forma deste 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 
incorporará 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 da contas entre débitos e créditos pre-
videnciários doa Municípios e do Regime Geral de 
Previdência Social decorren tes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação fi-
nanceira 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 
inconstitucional 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 Su-
premo Tribunal Federal, que de clarou 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 re-
dução do saldo devedor, de readequação 
dos percentuais de retenção ou de va lores 
das parcelas de amortização nas prestações 
vincendas;

V – outros valores não previstos nos 
incisos 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. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pu blicação.

Art. 22. 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.

Câmara dos Deputados, 26 agosto de 2009.

Ofício nº 533 (CN) 

Brasília, 8 de setembro de 2009

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

Assunto: Emendas do Senado a Projeto de Lei de 
Conversão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto 
de Lei de Conversão nº 13, de 2009 (Medida Provisória 
nº 462, de 2009), que “Dispõe sobre a prestação de 
apoio financeiro pela União aos entes federados que 
recebem recursos do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios – 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 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, e 11.945, de 4 de junho 
de 2009, e dá outras providências”.

Restituo, nos termos do § 6º do art. 7º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, o processado da matéria com 
as referidas emendas, para exame dessa Casa.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente do Senado Federal.
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EMENDAS DO SENADO FEDERAL

Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão n° 13, de 2009 (Medida Provisória n° 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 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, e 11.945, de 4 de junho de 2009, e 
dá outras providências”.

EMENDA N° 1 
(Corresponde à Emenda n° 47 – Relator-Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. 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 incidên-
cia do bônus contratual se paga até a data de 
seu vencimento, ou, em caso de pagamento 
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 descontos 
previstos para liquidação antecipada até 2009 
devem ser substituídos pelos descontos de que 
trata o inciso I do caput deste artigo.

 ..................................................... ’ (NR)
‘Art. 2°  ..................................................  

 .......................................................................
III) –  ......................................................  

 .......................................................................
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°  ..................................................  

 .......................................................................
§ 2º 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 às condições e aos bônus contratuais 
de adimplência;

 .................................................... .’ (NR)

‘Art. 5°  ..................................................  
 .......................................................................

II –  ........................................................  
 .......................................................................

c) ...........................................................
1. exigência do pagamento da parcela 

com vencimento em 2009, considerando os 
prazos estipulados pelo CMN, tomada sem 
encargos adicionais de inadimplemento para 
os pagamentos efetuados até a data do ven-
cimento contratual;

2. distribuição do saldo devedor venci-
do, 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:

 ..............................................................
a) 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 
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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, mediante a contratação 
de uma nova operação, nas condições defini-
das no inciso V do caput deste artigo;

 
§ 5° 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 junto à Desenbahia ou ao Banco 
do Brasil S.A., de que trata o inciso V deste 
artigo, com base no respectivo protocolo do 
pedido de assentamento.’ (NR)

`Art. 8° Fica autorizada a adoção das se-
guintes medidas de estímulo à liquidação ou 
renegociação de dívidas originárias de opera-
ções de crédito rural inscritas na Dívida Ativa 
da União ou que venham a ser incluídas até 
30 de novembro de 2009:

 ..............................................................
II  permissão da renegociação do to-

tal dos saldos devedores das operações até 
31 de março de 2010, mantendo-as na Dívi-
da Ativa da União, observadas as seguintes 
condições:

 ..............................................................
§ 3° 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.

 ..............................................................
§ 5° 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 Coope-
ração Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento 
dos Cerrados  Prodecer Fase II, inscritas na 
Dívida Ativa da União até 30 de novembro de 
2009, que forem liquidadas até 30 de dezem-
bro de 2009 ou renegociadas até 31 de março 
de 2010, farão jus a um desconto adicional de 
10 (dez) pontos percentuais, a ser somado aos 
descontos percentuais previstos nos quadros 
constantes dos Anexos IX e X desta lei.

§ 8° As condições estabelecidas neste 
artigo serão estendidas às dívidas originárias 
de operações do Prodecer Fase II, do Progra-
ma de Financiamento de Equipamentos de 
Irrigação Profir e do Programa Nacional de 
Valorização e Utilização de Várzeas Irrigáveis 
Provárzeas, contratadas com o extinto Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo, cujos ativos 
foram transferidos para o Tesouro Nacional.

§ 9° Para as operações do Prodecer II 
de que tratam os §§ 7° e 8° deste artigo, e 
mediante solicitação do mutuário, fica o Mi-
nistério da Fazenda autorizado a definir des-
contos adicionais a serem aplicados para li-
quidação 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 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 
operações contratadas com cooperativas, as-
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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 considerados:

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

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 liquidá-las ou renegociá-
las até 2009, independentemente da situa-
ção de adimplência 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 ...................................................
§ 2° Fica o gestor financeiro do FNE au-

torizado a contratar, até 30 de dezembro de 
2009, uma nova operação de crédito para li-

quidação das dividas oriundas de operações 
de crédito rural, contraídas no âmbito do Pro-
grama de Cooperação Nipo-Brasileira para o 
Desenvolvimento 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, 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 
recalculo 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 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 
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 1° 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 ...................................................
Os recursos serão liberados para as ope-

rações 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.

 ................................................... .’ (NR)”
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“Art.     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 Cacauei-
ra Baiana – Etapas 1 e 2: desconto para liquidação da 
operação até 30 de dezembro de 2009.’ (NR)

ANEXO V

Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana – Etapa 3: desconto para liquidação da opera-
ção até 30 de dezembro de 2009.’(NR) 

ANEXO VII

Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana – Etapa 4: desconto para liquidação da opera-
ção até 30 de dezembro de 2009.’ (NR)”

EMENDA N° 2 
(Corresponde à Emenda n°48 – Relator-Revisor) 

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. O art. 3° da Lei n° 11.326, de 24 de 
julho 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 crédito destinadas aos agricultores 
familiares, de forma a contemplar as especifici-
dades 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 
CMN.’ (NR)”

EMENDA N° 3 
(Corresponde à Emenda n° 49 – Relator-revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

A Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1° 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. 5°–A. Fica o Poder Executivo auto-

rizado a conceder subvenções econômicas 
na forma de rebates, bônus de adimplência, 
garantia de preços de produtos agropecuários 
e outros benefícios a agricultores familiares, 
suas associações e cooperativas nas opera-
ções de crédito rural contratadas, ou que vie-
rem a ser contratadas, junto às instituições 
financeiras integrantes do Sistema Nacional 
de Crédito Rural no âmbito do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar – PRONAF.’

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

EMENDA N° 4 
(Corresponde à Emenda n° 50 – Relator-Revisor) 

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. O Capítulo XVI da Lei n° 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

‘CAPÍTULO XVI 
Da Garantia da Atividade Agropecuária

Art. 59. O Programa de Garantia da Ati-
vidade Agropecuária (PROAGRO) será regi-
do pelas disposições desta lei e assegurará 
ao produtor rural, na forma estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional:

I – a exoneração de obrigações finan-
ceiras relativas a operação de crédito rural de 
custeio cuja liquidação seja dificultada pela 
ocorrência de fenômenos naturais, pragas e 
doenças que atinjam rebanhos e plantações;

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

Art. 60 ...................................................
II – por recursos do Orçamento da União 

e outros recursos que vierem a ser alocados 
ao programa;

Art. 65.  ..................................................
Parágrafo único. Não serão cobertas as 

perdas relativas à exploração rural conduzida 
sem a observância da legislação e das nor-
mas do Proagro.

Art. 65–A. Será operado, no âmbito do 
Proagro, o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária da Agricultura Familiar – Proagro 
Mais, que assegurará ao agricultor familiar, na 
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forma estabelecida 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 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 efetuada pela instituição financeira, me-
diante laudo de avaliação expedido por profis-
sional habilitado.

Art. 65–C. Os Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do De-
senvolvimento Agrário (MDA), em articulação 
com o Banco Central do Brasil, deverão es-
tabelecer conjuntamente as diretrizes para o 
credenciamento e para a supervisão dos en-
carregados dos serviços de comprovação de 
perdas imputáveis ao Proagro.

Parágrafo único. O MDA credenciará e 
supervisionará os encarregados da comprova-
ção de perdas 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.’ (NR)”

EMENDA N°5 
(Corresponde à Emenda n° 51 – Relator–Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. Fica o Poder Executivo autorizado 
a doar aos Programas conduzidos pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Secretaria Nacional de Defesa Civil e 
Ministério da Educação para atendimento às 
demandas geradas pelas populações em si-
tuação de insegurança alimentar, até 70.000 

(setenta mil) toneladas de feijão dos estoques 
públicos.

§ 1° 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.

§ 2° 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. Ficam revogados a Lei n° 5.969, de 
11 de dezembro de 1973, e o art. 13 da Lei n° 
11.322, de 13 de julho de 2006.”

EMENDA N° 6 
(Corresponde à Emenda n° 52 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. O item 4.2 – Relação Descritiva 
dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, 
constante do Anexo da Lei n° 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que aprova o Plano Na-
cional 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.

EMENDA N° 7 
(Corresponde à Emenda n° 53 – Relator–Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. 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 
1, de coordenadas geográficas aproximadas 
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38° 51’ 0.41” W e 12° 51’ 1.82” S, localizado 
na margem direita do rio Paraguaçu, próximo 
à comunidade de São Roque; deste, por uma 
reta de azimute 17° 30’ 41” e distância apro-
ximada de 1.461,67 metros até o Ponto 2, de 
coordenadas geográficas aproximadas 38° 50’ 
46.11” W e 12° 50’ 16.29” S, localizado sobre 
a linha divisória dos Municípios de Maragogi-
pe, Saubara e Cachoeira; deste, segue pela 
linha divisória dos Municípios de Saubara e 
Cachoeira, por uma distância aproximada de 
2.105,80 metros até o Ponto 03, de coorde-
nadas geográficas aproximadas 38° 50’ 6.29” 
W e 12° 49’ 22.84” 5; deste, acompanhando o 
limite da zona terrestre do mangue, no sentido 
montante do rio Paraguaçu 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 de azimute 17° 23’ 32” e distância 
aproximada de 2.252,37 metros até o Ponto 5, 
de coordenadas geográficas aproximadas 38° 
51’ 48.24” W e 12° 44’ 33.09” S, localizado na 
nascente de um igarapé sem denominação; 
deste, segue por uma reta de 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° 43’ 28.71” 
S, localizado na confluência do riacho Catu 
com um igarapé sem denominação; deste, 
segue por uma reta de azimute 331° 24’ 54” e 
distância aproximada de 845,61 metros até o 
Ponto 07, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 38° 51’ 59.05” W e 12° 43’ 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 8, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38° 56’ 18.20” W e 12° 
41’ 2.35” S, localizado na confluência de um 
igarapé sem denominação com a margem 
esquerda do rio Paraguaçu; deste, segue por 
uma reta de azimute 310° 51’ 47” e distância 
aproximada de 565,114 metros até o Ponto 9, 
de coordenadas geográficas aproximadas 38° 
56’ 32.38” W e 12° 40’ 50.31” S, localizado na 
confluência do rio Subaúma com a margem 
direita do rio Paraguaçu; deste, segue pela 
margem direita do rio Paraguaçu, no senti-
do jusante por uma distância aproximada de 
1.981,84 metros até o Ponto 10, de coorde-

nadas geográficas aproximadas 38° 56’ 32.26” 
W e 12° 41’ 54.15” S, localizado na margem 
esquerda da desembocadura do rio Sinunga 
com o rio Paraguaçu; deste, contornando o li-
mite da zona terrestre de mangue, no sentido 
montante do rio Sinunga por uma distância 
aproximada de 1.633,67 metros até o Ponto 
11, de coordenadas 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 Sinun-
ga, por uma distância aproximada de 1.364,64 
metros até o Ponto 12, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38° 56’ 31.52” W e 12° 
41’ 57.46” S, localizado na margem direita da 
desembocadura do rio Sinunga com o rio Pa-
raguaçu; deste, segue pela margem direita do 
rio Paraguaçu, acompanhando o limite da zona 
terrestre do mangue, no sentido jusante por 
uma distância aproximada de 69.251,46 me-
tros até o Ponto 1, início deste memorial des-
critivo, totalizando um perímetro aproximado 
de 163.510,22 metros e uma área aproximada 
de 10.074,42 hectares.

§ 1° Ficam declarados de interesse so-
cial, para fins de desapropriação, na forma da 
Lei n° 4.132, de 10 de setembro de 1962, os 
imóveis rurais de legitimo domínio privado e 
suas benfeitorias que vierem a ser identificados 
na área incorporada à unidade de conserva-
ção, para os fins previstos no art. 18 da Lei n° 
9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 2° A Administração da Reserva Extra-
tivista Marinha da Baia do Iguape fica a cargo 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes.”

EMENDA N° 8 
(Corresponde à Emenda n° 54 – Relator-Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. O § 1° do art. 18 da Lei n° 11.977, de 7 de 
julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

`Art. 18. 
§ I° 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;
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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 físicos ao 
imóvel, sem cobrança de contribuição do be-
neficiário.

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

“Art. Fica acrescido o seguinte § 3° ao art. 2° da 
Medida Provisória n° 2.197–43, de 24 de agosto de 
2001:

`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 hipóteses 
em que os riscos de morte e invalidez per-
manente do mutuário e de danos físicos ao 
imóvel estejam garantidos pelos respectivos 
Fundos.’(NR)”

EMENDA N° 9 
(Corresponde à Emenda n° 55 – Relator-Revisor)

 Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. A. O art. 27 do Decreto-Lei n° 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, quan-
do referentes a mercadorias de valor inferior a 
US$ 500.00 (quinhentos dólares dos Estados 
Unidos da América), 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 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 inte-
ressado, será adotado o procedimento previsto 
no caput e nos §§ 1° a 4° deste artigo.

§ 6° O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá complementar a disciplina do dispos-
to no § 5°, bem como aumentar em até duas 
vezes o limite nele estabelecido.

§ 7° O disposto nos §§ 5° e 6° não se 
aplica na hipótese de mercadorias de impor-
tação proibida’ (NR)”

“Art. B. O disposto no art. A produzirá efeitos a 
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de pu-
blicação desta Lei.”

EMENDA N° 10 
(Corresponde à emenda n° 56 – Relator-Revisor) 

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. A. No caso de bem estrangeiro cuja 
importação não seja autorizada com funda-
mento na legislação de proteção ao meio am-
biente, saúde, segurança pública ou em aten-
dimento a controles sanitários, fitossanitários 
e zoossanitários, fica o importador obrigado 
a devolver diretamente o bem ao local onde 
originariamente este tenha sido embarcado, 
quando sua destruição no País não for auto-
rizada pelo órgão competente.

§ 1° Tratando-se de bem acobertado por 
conhecimento de carga à ordem ou consig-
nado a pessoa inexistente ou com domicílio 
desconhecido no País, a obrigação referida 
no caput será do transportador internacional 
do bem importado.

§ 2° No caso de descumprimento da obri-
gação de devolver ou destruir o bem, previs-
ta no caput ou no § 1°, no prazo de 5 (cinco) 
dias da ciência de que não será autorizada a 
importação, a autoridade aduaneira:

I – determinará, ouvido o órgão compe-
tente a que se refere o caput, ao depositário 
ou ao operador portuário, a quem tenha sido 
confiado o bem, que proceda à sua devolução 
ou destruição, em 5 (cinco) dias, de acordo 
com o disposto no caput; e

II – aplicará ao responsável; importador 
ou transportador internacional, multa no valor 
de R$10,00 (dez reais) por quilograma.

§ 3° Na hipótese a que se refere o § 
2°, o importador ou o transportador racional, 
conforme o caso, ficam obrigados a proceder 
à indenização civil do depositário ou operador 
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portuário que devolver ao exterior ou destruir 
o bem, pelas despesas incorridas.

§ 4° Na hipótese de autorização para des-
truição do bem em território brasileiro, aplica-se 
ainda ao responsável, importador ou transpor-
tador internacional, multa no valor de R$10,00 
(dez reais) por quilograma.

§ 5° No caso de extravio de bens, será 
aplicada ao responsável multa no valor de 
R$30,00 (trinta reais) por quilograma.

§ 6° Na hipótese de descumprimento 
da determinação prevista no inciso I do § 2°, 
pelo depositário ou operador portuário, aplica-
se a sanção administrativa de suspensão da 
autorização para movimentação de cargas no 
recinto ou local, cabendo recurso com efeito 
meramente devolutivo.

§ 7° A suspensão a que se refere o § 6° 
produzirá efeitos até que seja efetuada a de-
volução ou destruição do bem.

§ 8° Na hipótese de não ser destruído ou 
devolvido o bem, no prazo de 60 (sessenta) 
dias da ciência a que se refere o § 2° ou da de-
terminação a que se refere o inciso I do § 2°:

I – será aplicada ao responsável pelo 
descumprimento da obrigação ou determina-
ção multa no valor de R$20,00 (vinte reais) 
por quilograma, sem prejuízo das penalidades 
previstas nos §§ 2°, 4° e 6º; e

II – poderá a devolução ou destruição ser 
efetuada de ofício, recaindo todos os custos 
sobre o responsável pela infração, importador 
ou transportador internacional.

§ 9° Tratando-se de transportador estran-
geiro, responderá pelas multas previstas neste 
artigo e pelas obrigações previstas nos §§ 1° 
e 3° o seu representante legal no País.

§ 10. A apuração das infrações para efeito 
de aplicação das penalidades previstas neste 
artigo terá início com a lavratura do corres-
pondente auto de infração, por Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil, observados o 
rito e as competências para julgamento es-
tabelecidos:

I – no Decreto n° 70.235, de 6 de março 
de 1972, no caso das multas; e

II – no art. 76 da Lei n° 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, no caso da sanção 
administrativa.

§ 11. 0 disposto neste artigo não prejudi-
ca a aplicação de outras penalidades cabíveis, 
nem a representação fiscal para fins penais, 
se for o caso.

§ 12. O Poder Executivo poderá regula-
mentar o disposto neste artigo e estabelecer 
casos em que a devolução ou destruição de 
ofício deva ocorrer antes do prazo a que se 
refere o § 8º.”

“Art. B. O disposto no art. A produzirá 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subse-
quente ao de publicação desta Lei.”

EMENDA N° 11 
(Corresponde à emenda n° 57 – Relator-Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. A. Fica suspenso o pagamento da 
Contribuição 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. B. As pessoas jurídicas sujeitas ao 
regime de apuração não cumulativa da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclu-
sive cooperativas, que produzam mercado-
rias 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 exportação, poderão des-
contar da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins devidas em cada período de apuração, 
crédito presumido, calculado sobre o valor dos 
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bens classificados na posição 01.02 da NCM, 
adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física.

§ 1° O disposto no caput deste artigo 
aplica-se também às aquisições de pessoa 
jurídica que exercer atividade agropecuária ou 
cooperativa de produção agropecuária.

§ 2° O direito ao crédito presumido de 
que tratam o caput e o § 1° 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 § 4° do art. 3° da Lei 
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 
§ 4° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003.

§ 3° O montante do crédito a que se re-
ferem o caput e o § 1° 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. 2° da 
Lei n° 10.637, de 2002, e no caput do art. 2° 
da Lei n° 10.833, de 2003.

§ 4° É vedado às pessoas jurídicas de 
que trata o § 1° deste artigo o aproveitamen-
to:

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.

§ 6° A pessoa jurídica que, até o final de 
cada trimestre-calendário, não conseguir uti-
lizaro crédito na forma prevista no § 5° deste 
artigo poderá:

I – efetuar sua compensação com débi-
tos próprios, vencidos ou vincendos relativos 
a tributos e contribuições administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ob-
servada a legislação específica aplicável à 
matéria;

II – solicitar seu ressarcimento em dinhei-
ro, observada a legislação específica aplicável 
à matéria.

§ 7° O disposto no § 6° deste artigo apli-
ca-se somente 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 total, auferidas 
em cada mês.

§ 8° O disposto neste artigo aplica-se 
também no caso de vendas a empresa co-
mercial exportadora com o fim específico de 
exportação.”

“Art. C. A pessoa jurídica, tributada com 
base no lucro real, que adquirir para industria-
lização ou revenda as mercadorias classifica-
das 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, poderá 
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, devidas em cada período de apura-
ção, 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. 2° da Lei n° 10.637, de 2002, e no caput 
do art. 2° da Lei n° 10.833, de 2003.

§ 1° 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 art. A desta Lei.

§ 2° 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 § 4° 
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e no § 4° 
do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.”

“Art. D. As pessoas jurídicas submetidas 
ao regime de apuração não cumulativa deverão 
apurar e registrar, de forma segregada, os cré-
ditos de que tratam o art. 3° da Lei n° 10.637, 
de 2002, o art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, 
e os arts. 15 e 17 da Lei n° 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e os créditos presumidos previs-
tos 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 artigo, no que couber, as disposições 
previstas nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 
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10.637, de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° 
da Lei n° 10.833, de 2003.”

“Art. E. O saldo de créditos presumidos 
apurados na forma do § 3° do art. 8° da Lei 
n° 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.

§ 1° 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 2008 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 O 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, observado 
o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 2002, e §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei 
nº 10.833, de 2003.”

“Art. F. A partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao de publicação desta lei, não 
mais se aplica o disposto nos arts. 8º e 9º da 
Lei nº 10.925, de 2004, às mercadorias ou pro-
dutos classificados 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. G. O disposto nos arts. A a F desta lei 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao de publicação desta Lei.”

EMENDA Nº 12 
(Corresponde à Emenda nº 58 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. 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)”

EMENDA Nº 13 
(Corresponde à Emenda nº 59 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. Ficam convalidadas as transferên-
cias de recursos efetivadas aos Municípios, 
Estados e Distrito Federal, com base nos re-
sultados apresentados na gestão descentra-
lizada 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, in-
clusive.”

EMENDA Nº 14 
(Corresponde à Emenda nº 60 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. Poderão ser pagos ou parcelados, 
nas condições previstas neste artigo e na Lei 
nº 11.941, de 27 de maio de 2009, os débitos 
decorrentes do aproveitamento 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 aquisição de matérias-primas, 
material de embalagem e produtos intermedi-
ários relacionados na Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, 
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de de-
zembro 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% (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 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48843 

juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido próprios e apurados 
até a data da publicação da Lei n° 11.941, de 
2009, ou que vier a ser fixada em ato do Mi-
nistro de Estado da Fazenda.

§ 3° 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), respectivamente.

§ 5º A opção pela extinção do crédito 
tributário na forma deste artigo não exclui a 
possibilidade de adesão ao parcelamento pre-
visto na Lei nº 11.941, de 2009.

§ 6º Será observado o prazo decadencial 
previsto no art. 173 da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, nos lançamentos tributários 
decorrentes de compensações realizadas com 
o incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1º 
do Decreto-Lei nº 491, de 1969, e decorrentes 
da aquisição de matérias-primas, material de 
embalagem e produtos intermediários rela-
cionados na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprova-
da pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, com incidência de alíquota zero ou 
como não tributados – NT.”

EMENDA Nº 15 
(Corresponde à Emenda nº 61 e Adendo – Relator-

Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. A Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 
1998, passa a vigorar acrescida de art. 2º-

 A com a seguinte redação:

‘Art.2º–A__Aos depósitos efetuados_an-
tes de 1º de dezembro de 1998 será aplicada 
a sistemática prevista nesta Lei de acordo com 
um cronograma fixado por ato do Ministério 
da Fazenda, obrigatória a sua transferência à 
conta única do Tesouro 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 n° 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.”

EMENDA Nº 16 
(Corresponde à Emenda nº 62 – Relator-Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. M. 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 posi-

ção 87.13 da Nomenclatura Comum do Mer-
cosul – 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 po-
derá regulamentar o disposto nos incisos IV, 
X, XIII e XIV a XVII do caput deste artigo.’ 
(NR)”

“Art. N. O disposto no art. M desta lei 
produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2010.”

EMENDA Nº 17 
(Corresponde à Emenda nº 63 – Relator-Revisor)

Substitua-se, na redação do § 12 do art. 25 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do art. 
12 do Projeto, a expressão “Ministério da Agricultura, 
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do Abastecimento e da Reforma Agrária” pela expres-
são “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.”

EMENDA Nº 18 
(Corresponde à Emenda nº 64 – Relator-Revisor)

Dê-se ao caput do art. 15 do Projeto a seguinte 
redação:

“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.

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

EMENDA Nº 19 
(Corresponde à Emenda nº 65 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. O art. 9º da Lei nº 11.772, de 17 de 
setembro de 2008, passa a vigorar com a se-
guinte 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.

Parágrafo único. A autorização será deli-
berada por assemb1éia geral de acionistas es-
pecialmente convocada para esse fim. (NR)”

Emenda nº 20 
(Corresponde à Emenda nº 66 – Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 17 da Lei nº 10.893, de 13 de julho 
de 2004, na forma do art. 14 do Projeto, a seguinte 
redação:

“Art. 14 ..................................................
‘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 n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997;

II–  .........................................................
a) 14% (catorze por cento) do AFRMM 

que tenha gerado na navegação de longo cur-
so, quando a embarcação 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 

Marinha Mercante e da Indústria Naval, a na-
vegação interior será priorizada na liberação 
dos recursos a conta 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)”

Emenda nº 21 
(Corresponde à Emenda nº 67 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto, com 
a seguinte redação:

“Art. 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 sessenta e sete mil, duzentos e 
sessenta e oito hectares e setenta e quatro 
centavos), tendo por base cartográfica as car-
tas topográficas do IBGE: NA-20-X-A-III, NA-
20-X-A-IV, NA-20-X-A-V, NA-20-X-A-VI e a 
base raster consolidada pela Agencia Nacional 
de Águas em formato ECW na escala 
1:1.000.000, com o seguinte Memorial Des-
critivo: Partindo 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 aproxima-
da de 1.199,42 metros, até o Ponto 2, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 
03°05’55,562”N e 62°00’19,483”WGr (coinci-
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dente com o Marco MP-29 da Terra Indígena 
YANOMAMI); deste segue por uma linha reta, 
com azimute 134°45’13,1” e distância aproxi-
mada 2.385,80 metros, até o Ponto 3 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 
03°05’00,811”N e 61°59’24,650”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-30 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta, 
com azimute 134°44’56,6” e distância aproxi-
mada de 2.139,59 metros, até o Ponto 4 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
03°04’11,713”N e 61°58’35,474”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-31 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta, 
com azimute 143°55’00,8” e distância aproxi-
mada de 215,73 metros, até o Ponto 5 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 
03°04’06,031”N e 61°58’31,364”WGr (coinci-
dente com o Marco MZ-237 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta 
com azimute 143°55’29,1”e distância aproxi-
mada de e 1.767,00 metros, até o Ponto 6 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
03°03’19,492”N e 61°57’57,703”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-32 da Terra Indígena 
Yanomami); deste, segue por uma linha reta 
com azimute 143°55’41,6” e distância aproxi-
mada de 2.064,00 metros, até o Ponto 7 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
03°02’25,128”N e 61°57’18,390”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-33 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta 
com azimute 143°5526,4” e distância aproxi-
mada de 2.024,79 metros, até o Ponto 8 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
03°01’31,799”N e 61°5639,820”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-34 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta 
com azimute 143°54’50,3” e distância aproxi-
mada de 1.907,26 metros, até o Ponto 9 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
03°00’41,573”N e 61°56’03,481”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-35 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta, 
com azimute 143°55’11,0” e distância aproxi-
mada de 2.065,27 metros, até o Ponto 10 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
02°59’47,181”N e 61°55’24,138”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-36 da Terra Indígena 
Yanomami); deste segue por uma linha reta, 
com azimute 143°56’00,8” e distância aproxi-
mada 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°5435,5” e distância aproximada de 57,12 
metros, até o Ponto 12 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02°59’08,940”N e 
61°54’56,491”WGr (coincidente com o Marco 
SAT-1068 da Terra Indígena Yanomami), loca-
lizado na confluência de um igarapé sem de-
nominação com o Igarapé Pira-andira; daí, 
segue por este igarapé no sentido montante, 
por uma distância aproximada de 15.723,54 
metros, até o Ponto 13 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02°52’26,019”N e 
61°5423,663”WGr (coincidente com o Marco 
SAT-1067 da Terra Indígena Yanomami), loca-
lizado no mesmo igarapé; deste, segue por 
uma linha reta, com azimute 145°58’12,5” e 
distância aproximada de 67,81 metros, até o 
Ponto 14 de coordenadas geográficas aproxi-
madas 02°52’24,188”N e 61°5422,435”WGr 
(coincidente com o Marco Terra Indígena Ya-
nomami); deste,  segue por uma linha reta, 
com azimute 145°58’04,7” e distância aproxi-
mada de 1.336,23 metros até o Ponto 15 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
02°51’48,105’N e 61°53’58,250”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-37 da Terra Indígena 
yanomami); deste, segue por uma linha reta 
de azimute 145°58’43,8” e distância aproxima-
da de 2.159,34 metros, até o Ponto 16 de co-
ordenadas geográficas aproximadas 
02°50’49,788”N e 61°53’19,179”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-38 da Terra Indígena 
Yanomami); deste, segue por uma linha reta, 
com azimute 145°58’01,2” e distância aproxi-
mada de 2.210,51 metros, até o Ponto 17 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
02°49’50,097”N e 61°52’39,170”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-39 da Terra Indígena 
Yanomami); deste, segue por uma linha reta, 
com azimute 145°5735,5” e distância aproxi-
mada de 1.912,46 metros, até o Ponto 18 de 
coordenadas geográficas aproximadas 
02°48’58,459”N e 61°52’04,550”WGr (coinci-
dente com o Marco MP-40 da Terra Indígena 
Yanomami); deste, segue por uma linha reta, 
com azimute 173°5754,0” e distância aproxi-
mada de 2.177,86 metros, até o Ponto 19 de 
coordenadas geográficas 02°47’47,927”N e 
61°5157,203”WGr (coincidente com o Marco 
MP-41 da Terra Indígena Yanomami); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 
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173°58’23,7” e distância aproximada de 
2.127,96 metros, até o Ponto 20 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°46’39,010”N 
e 61°51’50,034”WGr (coincidente com o Mar-
co MP-42 da Terra Indígena Yanomami); des-
te, segue por uma linha reta, com azimute 
173°5752,2” e distância aproximada de 1.768,72 
metros, até o Ponto 21 de coordenadas geo-
gráficas 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 linha reta, com azimute 173°58’01,3” 
e distância aproximada de 140,84 metros, até 
o Ponto 22 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 02°45’37,168”N e 61°51’43,591”WGr 
(coincidente com o marco SAT-1062 da Terra 
Indígena Yanomami), localizado na cabeceira 
de um igarapé sem denominação; deste, se-
gue pelo referido igarapé no sentido jusante 
por uma distância aproximada de 7.721,63 
metros, até o Ponto 23 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02°41’52,292”N e 
61°50’09,402”WGr (coincidente com o marco 
SAT-1064 da Terra Indígena Yanomami), loca-
lizado na confluência com o rio Mucajaí; des-
te, segue por uma linha reta, com azimute 
145°07’10,1” e distância aproximada de 250,68 
metros, até o Ponto 24 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 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°0735,8” e distância aproximada de 1.851,69 
metros, até o Ponto 25 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02°40’56,090”N e 
61°4930,531”WGr (coincidente com o Marco 
MP-44 da Terra Indígena Yanomami); deste, 
segue por uma linha reta, com azimute 
145°32’43,9” e distância aproximada de 
2.133,49 metros, até o Ponto 26 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°39’58,768”N 
e 61°48’51,502”WGr (coincidente com o Mar-
co MP-45 da Terra Indígena Yanomami); des-
te, segue por uma linha reta, com azimute 
146°27’28,0” e distância aproximada de 
2.045,08 metros, até o Ponto 27 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°39’03,229”N 
e 61°48’14,965”WGr (coincidente com o Mar-
co MP-46 da Terra Indígena Yanomami); des-
te, segue por uma linha reta, com azimute 
146°2430,7” e distância aproximada de 2.212,82 
metros, até o Ponto 28 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02°38’03,169”N e 

61°4735,382”WGr (coincidente com o Marco 
MP-47 da Terra Indígena Yanomami); 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 geo-
gráficas aproximadas 02°37’59,243”N e 
61°47’32,794”WGr (coincidente 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 geo-
gráficas aproximadas 02°37’45,280”N e 
61°47’35,840”WGr (coincidente 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 metros, até o Ponto 31 de coordena-
das geogrãficas 02°36’52,322”N e 
61°4741,5”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 Ponto 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 Ponto 33 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°34’39,147”N 
e 61°48’16,564”WGr (coincidente com o Mar-
co MP-52 da Terra Indígena Yanomami); des-
te, segue por uma linha reta com azimute 
192°19’06,0” e distância aproximada de 
1.782,03 metros, até o Ponto 34 de coordena-
das geográficas aproximadas 02°33’42,468”N 
e 61°48’28,926”WGr (coincidente com o Mar-
co MP-53 da Terra Indígena Yanomami); des-
te, segue por uma linha reta, com azimute 
192°18’39,1” e distância aproximada de 66,78 
metros até o Ponto 35 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02°33’40,344”N e 
61°48’29,389”WGr (coincidente com o Marco 
SAT-1063 da Terra Indígena Yanomami), loca-
lizado na cabeceira de um igarapé sem deno-
minação; deste, segue pelo referido igarapé 
no sentido jusante por uma distância aproxi-
mada 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 
direita do rio Apiaú; Deste segue pela margem 
direita do rio Apiaú no sentido jusante por uma 
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distância aproximada de 25.268,383 metros 
até o Ponto 37 de coordenadas geográficas 
aproximadas 2°34’46,96”N e 61°39’52,34”W, 
localizado na confluência de um Igarapé sem 
denominação com o referido rio; deste segue 
pelo referido igarapé sem denominação no 
sentido montante por uma distância aproxima-
da 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 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 geográficas 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 de azimute 307°21’15” e por uma 
distância aproximada de 4.060,978 metros até 
o Ponto 40 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 2°39’43,58”N e 61°43’34,2”W; deste 
segue ainda pelo limite do referido PA por uma 
reta de azimute 334°26’50” e por uma distân-
cia aproximada de 4.023,540 metros até o 
Ponto 41 de coordenadas geográficas aproxi-
madas 2°41’41,83”N e 61°44’30,28”W, locali-
zado a aproximadamente 2.000 metros da 
margem direita do rio Mucajaí; deste segue 
por uma reta de azimute 334°38’58” por uma 
distância aproximada de 2.211,826 metros até 
o Ponto 42 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 2° 42’ 46,95” N e 61° 45’ 0,88” W, lo-
calizado na margem direita do rio Mucajaí; 
deste segue pela margem direita do referido 
rio no sentido jusante por uma distância apro-
ximada 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, atravessando o rio Mucajaí para 
a sua margem esquerda, de azimute 12°53’39” 
e distância aproximada de 161,671 metros até 
o Ponto 44 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 2°55’44,08”N e 61°33’25,09”W, loca-
lizado na confluência de um furo que contorna 
a Ilha do Paredão; deste segue pelo furo con-
tornando a Ilha do Paredão por uma distância 
aproximada de 12.772,196 metros até o Pon-
to 45 de coordenadas geográficas aproximadas 
2°56’40,74”N e 61°35’47,18”W, localizado na 
margem esquerda do rio Mucajai; 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 coor-
denadas geográficas aproximadas 2°56’12,84”N 
e 61°37’49,83”W, localizado na confluência de 
um igarapé sem denominação com a margem 
esquerda do rio Mucajaí; deste segue pelo 
igarapé sem denominação no sentido montan-
te por uma distância aproximada de 24.290,032 
metros até o Ponto 47 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 3°03’58,28”N e 
61°43’52,28”W, localizado na nascente do 
mesmo igarapé; deste segue por uma linha 
reta de azimute 30°45’4” e distância aproxima-
da de 7.999,051 metros até o Ponto 48 de 
coordenadas 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 Igarapé Grande; 
deste segue pelo referido igarapé no sentido 
jusante por uma distância aproximada de 
4.244,032 metros até o Ponto 49 de coorde-
nadas geográficas 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 mon-
tante por uma distância aproximada de 
17.703,545 metros até o Ponto 50 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 3°09’39,9”N 
e 61°46’21,89”W, localizado na sua nascente; 
deste segue por uma linha reta de azimute 
321°11’52” e distância aproximada de 2.087,022 
metros até o Ponto 51 de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 3°10’32,91”N e 
61°47’04,19”W, localizado 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 apro-
ximadas 3°10’29,33”N e 61°48’07,14”W, loca-
lizado na confluência com outro igarapé sem 
denominação, afluente da margem direita do 
rio Pira-andira; deste segue pelo referido iga-
rapé no sentido jusante por uma distância 
aproximada de 1.660,669 metros até o Ponto 
53 de coordenadas geográficas aproximadas 
3°11’17,65”N e 61°48’18,62”W, localizado na 
confluência deste igarapé com o Igarapé Pira-
andira; deste segue pelo referido igarapé no 
sentido jusante por uma distância aproximada 
de 12.732,811 até o Ponto 54 de coordenadas 
geográficas aproximadas 3°15’16,83”N e 
61°47’23,34”W, localizado na confluência des-
te igarapé com o Furo do Arame – (deste pon-
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to até o ponto 59, este limite coincide com o 
limite da Estação Ecológica Federal de Mara-
cá); deste segue pela margem do Furo do 
Arame por uma distância aproximada de 
3.614,348 metros até o Ponto 55 de coorde-
nadas geográficas aproximadas 3°15’32,08”N 
e 61°48’58,88”W , localizado no Furo do Ara-
me; 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 dis-
tância aproximada de 8.165,818 metros até o 
Ponto 57 de coordenadas geográficas aproxi-
madas 3°15’35,88”N e 61°53’40,24”W, locali-
zado no encontro deste furo com o Furo do 
Arame; deste segue pelo Furo do Arame por 
uma distância aproximada de 7.462,850 me-
tros até o Ponto 58 de coordenadas geográfi-
cas 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 distância aproximada de 5.838,465 me-
tros até o Ponto 59 de coordenadas geográfi-
cas aproximadas 3°12’15,75”N e 61°57’20,27”W, 
localizado na confluência do Igarapé do Arame 
com o Igarapé Cigarra; deste continua pelo 
Igarapé do Arame no sentido montante por 
uma distância aproximada de 14.184,698 me-
tros até o Ponto 01, início deste memorial des-
critivo perfazendo um perímetro aproximado 
de 288.294 metros ( duzentos e oitenta e oito 
mil e duzentos e noventa e quatro metros).”

Emenda nº 22 
(Corresponde à Emenda nº 68 – Relator-Revisor)

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto, 
com a seguinte redação:

“Art. 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 disciplina, em 
caráter normativo, da prestação 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 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, 
eficiência, segurança, atualidade, generalida-
de, cortesia, modicidade tarifária e utilização 
racional dos recursos hídricos. (NR)”

“Art. A Lei nº 9.984, de 17 de julho de 
2000, passará a vigorar acrescida do seguin-
te artigo:

“Art. 19-A. Fica instituída a Taxa de Fis-
calização, a ser cobrada anualmente.

§ 1º Constitui fato gerador da taxa a que 
se refere o caput deste artigo o exercício de 
poder de polícia pela ANA, compreendido na 
fiscalização da prestação dos serviços pú-
blicos de irrigação e operação da adução de 
água bruta, se em regime de concessão ou 
autorização.

§ 2º São sujeitos passivos da taxa as 
concessionárias dos serviços públicos de irri-
gação e de operação da adução de água bruta, 
durante a vigência dos respectivos contratos 
de concessão ou autorização.

§ 3º A taxa tem como base de cálculo a 
vazão máxima outorgada, determinando-se o 
valor devido pela seguinte fórmula:

TF = 100.000 + 6.250 x Qout
onde:
TF = taxa de fiscalização, em reais;
Qout = vazão máxima outorgada, em 

metros cúbicos por segundo.
100.000 e 6.250 = parâmetros da fór-

mula, em reais e reais por metros cúbicos por 
segundo, respectivamente,

§ 4º A taxa deverá ser recolhida nos ter-
mos dispostos em ato regulamentar da ANA.

§ 5º A taxa não recolhida nos prazos fi-
xados, na forma do § 4º, será cobrada com os 
seguintes acréscimos:

I – juros de mora, contados do mês se-
guinte ao do vencimento, de acordo com a va-
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riação da taxa Selic, calculados na forma da 
legislação aplicável aos tributos federais;

II – multa de mora de 2,0% (dois por 
cento), se o pagamento for efetuado até o úl-
timo dia útil do mês subsequente ao do seu 
vencimento.

§ 6º Os juros de mora não incidem sobre 
o valor da multa de mora.

§ 7º Os débitos relativos à taxa poderão 
ser parcelados, a critério da ANA, de acordo 
com os critérios fixados na legislação tribu-
tária.

§ 8º A taxa será devida a partir de 1º de 
janeiro de 2010.

§ 9º O valor dos parâmetros da fórmula 
de cálculo da TF serão reajustados anualmen-
te, com base no índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo 
IBGE. (NR)

“Art. O art. 20 da Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes dispositivos:

“Art. 20.  ................................................  
 .......................................................................

XI – a taxa de fiscalização a que se refere 
o art. 19-A desta lei, e outras receitas que vie-
rem a ser instituídas em função da atuação da 
ANA na regulação e fiscalização dos serviços 
de adução de água bruta.

Parágrafo único. “Os recursos previstos 
no inciso XI deste artigo serão destinados ao 
custeio das despesas decorrentes das ativi-
dades de fiscalização e regulação referidas 
no art. 4º, XIX, desta Lei. (NR)”

Emenda nº 23 
(Corresponde à Emenda nº 22 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto:

“Art. 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 poste-
riores, para exportações realizadas até o ano 
de 1990, para os litígios, administrativos ou 
judiciais, instaurados até a data da publica-
ção desta lei.

Parágrafo único. Os créditos atualizados 
serão calculados pela alíquota de 15% (quin-
ze por cento), aplicada sobre o valor FOB das 
mercadorias exportadas, excluídos os valores 
relativos a drawback.”

Senado Federal, 16 de setembro de 2009. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.618-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 476/2008 
(477/08, 478/08 e 79/09, apensadas) 

AVISO Nº 557/2008 – C. CIVIL

Aprova os textos das Resoluções 
MEPC 117 (52) e MEPC 118 (52) MEPC 132 
(53), MEPC 141 (54), MEPC 143 (54), MEPC 
154 (55), MEPC 156 (55) e MEPC 164 (56), 
adotadas por ocasião de realização das Ses-
sões de nº 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª, do Comi-
tê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho, 
que resultaram na adoção de Emendas à 
Convenção Internacional para a Prevenção 
da Poluição Marinha por Navios – MARPOL 
73/78, da Organização Marítima Internacio-
nal; tendo pareceres: da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
pela aprovação (relator: DEP. ZÉ GERAL-
DO); da Comissão de Viação e Transpor-
tes, pela aprovação (relator: DEP. LÁZARO 
BOTELHO); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. MARCELO ORTIZ).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Viação 
e Transportes e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (ART. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Via-
ção e Transportes e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I – Relatório 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional propõe o Projeto de Decreto Legislativo em 
epígrafe que aprova os textos das Resoluções MEPC 
117(52) e MEPC 118(52) MEPC 132(53), MEPC 
141(54), MEPC 143(54), MEPC 154(55), MEPC 156(55) 
e MEPC 164(56), adotadas por ocasião de realização 
das Sessões de nº 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª, do Comitê 
de Proteção ao Meio Ambiente Marinho (MEPC), que 
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resultaram na adoção de Emendas à Convenção In-
ternacional para a Prevenção da Poluição Marinha por 
Navios – MARPOL 73/78, da Organização Marítima 
Internacional, internalizada no Brasil pelo Decreto nº 
2.508, de 4 de março de 1998.

As referidas Resoluções foram submetidas à 
apreciação do Congresso Nacional pelo Exmo. Sr. Pre-
sidente da República, nos termos do art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal, por meio das Mensagens nº 
476, 477 e 478, todas de 2008, e nº 79, de 2009. 

As Resoluções MEPC 117(52) e 118(52), ado-
tadas na 52ª Sessão do MEPC, realizada de 20 a 24 
de março de 2006, revisaram os Anexos I e II da Con-
venção.

O Anexo I apresenta as regras para a prevenção 
da poluição por óleo. Sua revisão decorre, principal-
mente, dos sérios efeitos da poluição do meio am-
biente marinho ocasionada por vazamentos de óleo 
de navios petroleiros que, até então, eram construí-
dos com cascos singelos. As alterações introduzidas 
abrangem, notadamente, as definições, a execução 
de vistorias de navios, a emissão de certificados, bem 
como os equipamentos, a estrutura dos navios, o con-
trole da descarga operacional do óleo e as medidas 
de prevenção da poluição acidental ou em casos de 
colisão e encalhe.

O Anexo II trata das regras para o controle da 
poluição por substâncias líquidas nocivas transpor-
tadas a granel. A revisão foi considerada necessária 
para tornar mais simples sua implementação, levando-
se em conta novos conhecimentos científicos sobre 
as propriedades de vários produtos, seus efeitos no 
meio ambiente marinho e os aperfeiçoamentos tecno-
lógicos. Com a revisão do Anexo II, a grande maioria 
das substâncias líquidas nocivas estará sujeito à re-
gulamentação e a quantidade de resíduos que podem 
ser descarregados por navios no meio ambiente será 
muito reduzida.

A MEPC 132(53), adotada na 53ª Sessão do 
MEPC, realizada de 18 a 25 de julho de 2005, introdu-
ziu emendas no Anexo VI, da Convenção MARPOL, e 
no Código Técnico NOx (óxido de nitrogênio).

O Anexo VI apresenta as regras para a preven-
ção da poluição do ar causada por navios e o Código 
Técnico NOx trata do controle das emissões de óxido 
de nitrogênio provenientes dos motores diesel marí-
timos. A revisão desses instrumentos está vinculada, 
principalmente, aos sérios efeitos da poluição do ar 
sobre a saúde humana.

As Resoluções MEPC 141(54) e 143(54), ado-
tadas na 54ª Sessão do MEPC, realizada de 20 a 24 
de março de 2006, introduziram emendas nos Anexos 
I revisado e IV da Convenção.

O Anexo I, como dito acima, apresenta as re-
gras para a prevenção da poluição marinha por óleo 
e as emendas adotadas referem-se, principalmente, 
à proteção dos tanques de óleo combustível dos na-
vios. O Anexo IV trata das regras para a prevenção da 
poluição causada por esgoto de navios. As emendas, 
neste caso, acrescentam normas para o controle do 
Estado do porto sobre as exigências operacionais, 
para as ocasiões em que forem efetuadas inspeções 
a bordo dos navios.

As Resoluções MEPC 154(55) e 156(55), adota-
das na 55ª Sessão do MEPC, realizada de 9 a 13 de 
outrubro de 2006, introduziram emendas nos Anexos 
I revisado e III da Convenção.

A emenda ao Anexo I designou a região marítima 
ao sul da África do Sul como uma Área Especial. Área 
Especial, segundo a regra 1.11 do Anexo I revisado 
da Convenção MARPOL, significa uma área marítima 
na qual, por razões técnicas reconhecidas em relação 
às suas condições oceanográfica e ecológica e às ca-
racterísticas específicas do seu tráfego, é necessária 
a adoção de medidas especiais para a prevenção da 
poluição por óleo causada por navios.

O Anexo III trata das regras para a prevenção 
da poluição marinha causada por substâncias dano-
sas transportadas por via marítima, sob a forma de 
embalagens, ou seja, não transportadas à granel. As 
emendas, neste caso, constituem um novo Anexo III 
revisado, que substitui o Anexo III em vigor.

A Resolução MEPC 164(56), adotadas na 56ª 
Sessão do MEPC, realizada de 9 a 13 de julho de 
2007, introduziu emendas nos Anexos I revisado e IV 
da Convenção.

As emendas introduzidas no Anexo I referem-se 
às instalações de recebimento, nos portos, de água 
oleosa dos porões dos navios e de outros resíduos, 
que não podem ser descarregados no mar.

As emendas introduzidas no Anexo IV tratam das 
condições para a descarga no mar do esgoto triturado 
e desinfetado, oriundo de tanques de armazenamento 
dos navios, bem como de esgoto que tenha origem em 
espaços dos navios contendo animais vivos.

As resoluções em questão foram aprovadas pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional na forma do Projeto de Decreto Legislativo em 
epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Os oceanos desempenham um papel fundamental 
na manutenção da vida na Terra e são um elemento 
chave na questão das mudanças climáticas. Entretanto, 
a comunidade internacional não tem dado aos oceanos 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48851 

a atenção devida. Os oceanos são um dos ambientes 
menos conhecidos do Planeta e abrigam recursos 
parcialmente inexplorados. Esses recursos, porém, 
são limitados, bem como a capacidade dos oceanos 
para absorver os impactos da poluição. Sinais de que 
os oceanos estão cada vez mais degradados são vi-
síveis. O quadro geral do estado de conservação que 
emerge de observações feitas ao redor do Globo não 
é animadora. A lista de sintomas inclui a poluição, a 
exaustão dos estoques pesqueiros, a destruição das 
áreas costeiras, a elevação do nível do mar, aumento 
na temperatura da superfície que ameaça as corren-
tes marinhas profundas, aumento na frequencia de 
tormentas, derretimento das capas de gelo, etc. 

A maior parte das substâncias que poluem os 
oceanos provem de fontes situadas em terra, como 
indústrias, atividades agrícolas e áreas urbanas. En-
tretanto, uma parte significativa da poluição marinha 
é causada pelos navios e atividades correlacionadas. 
Em termos de volume, o mais importante poluente 
lançado nos oceanos pelos navios é o óleo. 

Até fins da década de 1960, acreditava-se, em 
geral, que os oceanos, graças à sua vastidão, seriam 
capazes de absorver um volume quase infinito de po-
luentes. Reconhecia-se, entretanto, que os navios, 
especialmente os movidos a óleo, poderiam causar 
poluição. Em função disso, a Inglaterra e os Estados 
Unidos adotaram na década de 1920 leis para inibir 
a descarga de óleo no mar decorrente de operações 
como, por exemplo, a limpeza de tanques. Tentativas 
para enfrentar o problema em nível internacional fo-
ram, todavia, infrutíferas e o irrompimento da II Guerra 
Mundial adiou uma solução. 

O potencial poluidor do óleo foi finalmente reco-
nhecido pela Convenção Internacional para a Preven-
ção da Poluição do Mar por Óleo – OILPOL, de 1954, 
que foi adotada em Londres. A Convenção estabele-
ceu um conjunto de competências que deveriam ser 
desempenhadas pela Organização Marítima Interna-
cional – IMO quando ela fosse constituída. De fato, a 
Convenção da IMO entrou em vigor em 1958, alguns 
meses antes da OILPOL 54, de modo que a IMO geriu 
a OILPOL desde seu início, por meio do seu Comitê 
de Segurança Marítima. 

A Convenção OILPOL 54 reconheceu que a maior 
parte da poluição por óleo resultava das operações 
rotineiras dos navios, como a limpeza dos tanques de 
carga. Em 1950 a prática normal era, simplesmente, 
lavar os tanques com água e, então, bombear a mistu-
ra resultante de óleo e água no mar. OILPOL proibiu o 
lançamento de água oleosa dentro de uma certa dis-
tância da costa e, em ‘áreas especiais’ onde o perigo 
para o meio ambiente fosse especialmente grave. 

Nesse meio tempo, a IMO, em 1965, estabeleceu 
um Subcomitê sobre Poluição por Óleo, sob os auspí-
cios do Comitê para a Segurança Marítima, para tratar 
do tema da poluição por óleo. Mas a possibilidade de 
uma poluição massiva resultante de acidente com na-
vio tanque não foi seriamente reconhecida até 1967, 
quando o Torrey Canyon encalhou quando entrava 
no Canal da Inglaterra e derramou toda sua carga de 
120.000 toneladas de óleo no mar, causando o maior 
acidente com poluição de óleo registrado até aquela 
data. Esta acidente desencadeou o processo que con-
duziu à adoção da MARPOL 73/78.

A Convenção MARPOL entrou em vigor em 2 
de outubro de 1983. Desde então ela promoveu uma 
redução expressiva no volume de óleo lançado nos 
oceanos. Em 1980, os navios lançavam cerca de 1,5 
milhão de toneladas de óleo no mar por ano. Em 1990, 
esse volume já havia descido para a casa do 0,5 mi-
lhão de toneladas anuais.

As Resoluções do Comitê de Proteção ao Meio 
Ambiente Marinho da Convenção MARPOL 73/78 atu-
alizam e tornam ainda mais rigorosas, sob o ponto de 
vista ambiental, as normas para a operação dos na-
vios nos portos e oceanos. Contribuirão, seguramente, 
para que o volume de poluentes lançados no mar pe-
los navios continue caindo, o que é fundamental para 
a saúde dos mares e oceanos. Nosso voto, portanto, 
é pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
1.618, de 2009. 

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009. – Deputado 
Zé Geraldo, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.618/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Zé Geraldo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ro-
berto Rocha – Presidente, Jurandy Loureiro – Vice-Pre-
sidente, Antônio Roberto, Edson Duarte, Gervásio Silva, 
Jorge Khoury, Paulo Piau, Rebecca Garcia, Aline Corrêa, 
Arnaldo Jardim, Fernando Gabeira, Homero Pereira, Luiz 
Carreira, Moreira Mendes, Nilson Pinto, Paulo Roberto 
Pereira, Wandenkolk Gonçalves e Zezéu Ribeiro. 

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2009.– 
Deputado Roberto Rocha, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I – Relatório 

Cabe-me relatar o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 1.618, de 2009, apresentado pela Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional. A iniciati-
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va aprova as Resoluções MEPC 117 (52), MEPC 118 
(52), MEPC 132 (53), MEPC 141 (54), MEPC 143 (54), 
MEPC 154 (55), MEPC 156 (55) e MEPC 164 (56), 
adotadas por ocasião das Sessões de nº 52ª, 53ª, 54ª, 
55ª e 56ª do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente 
Marinho, que resultaram na adoção de Emenda à 
Convenção Internacional para Prevenção da Poluição 
Marinha por Navios – MARPOL 73/78, da Organização 
Marítima Internacional.

Acompanham a proposta de decreto legislati-
vo quatro Mensagens, de números 476/08, 477/08, 
478/08 e 79/09, todas elas com o intuito de submeter 
à apreciação do Congresso Nacional as modificações 
produzidas na MARPOL 73/78, cujos ditames foram 
incorporados ao direito pátrio apenas em 1998, por 
intermédio do Decreto nº. 2.508. 

Nas Exposições de Motivos que integram as Men-
sagens, salienta-se que o Brasil tem tido papel ativo 
nas negociações que têm resultado nas emendas à 
MARPOL. Coloca-se em relevo, também, o fato de que 
os países estão cientes da importância de proteger, da 
poluição naval, o meio ambiente marinho.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Não muito depois da criação da Organização 
Marítima Internacional – OMI, agência especializada 
das Nações Unidas para assuntos técnicos que digam 
respeito à navegação comercial, a padronização de re-
gras e procedimentos no que respeita à prevenção e 
controle da poluição marinha causada pelas atividades 
de navegação tornou-se uma das maiores preocupa-
ções de seus Estados-membros.

Com efeito, a poluição por navios, motivo de 
cuidados devido ao grande volume de petróleo trans-
portado por via marítima, bem como ao tamanho das 
embarcações, ganhou vulto a partir de 1967, após 
o acidente com o Torrey Canyon, quando 120.000 
toneladas de petróleo foram derramadas no mar.

Já em 1973, acordava-se internacionalmente 
um texto que impunha regras de prevenção à polui-
ção marinha, a MARPOL, depois emendada em 1977, 
daí seguindo-se o nome pela qual ficou conhecida: 
MARPOL 73/77. Desde então, com o crescimento do 
tráfego marítimo, o melhor conhecimento dos efeitos 
da poluição e o surgimento de novas tecnologias e 
procedimentos aplicáveis ao setor naval, sucessivos 
esforços foram feitos no sentido de aprimorar o texto 
original, de sorte a permitir uma relação harmônica 
entre os agentes e a mitigar os efeitos de eventuais 
acidentes marítimos e de procedimentos adotados nas 
embarcações e nos portos. 

Nesse diapasão, mais um conjunto de modifica-
ções foi acrescentado, nos últimos anos, ao texto da 
Convenção Internacional para Prevenção da Poluição 
Marinha por Navios – MARPOL 73/77, cabendo agora 
a este Parlamento pronunciar-se sobre a matéria.

Tratam-se, como indicado nas exposições de 
motivos, de novas regras que, consolidadas no texto 
da Convenção, já entraram em vigor, em sua maioria. 
Têm o intuito de aperfeiçoar as medidas de controle 
da poluição marinha, sem, no entanto, deixar de lado 
o necessário senso de proporção, de vez que se deve 
ter cuidado com a elevação de custos em uma ativida-
de responsável pelo transporte de grande parcela das 
cargas do comércio mundial.

Como em outras oportunidades, mostra-se váli-
do o esforço que se empreende no sentido de alterar 
a norma internacional, impregnando-a dos mais re-
centes conceitos atinentes à prevenção da poluição 
marinha. Sendo o Brasil, por sua extensão de costa e 
pela importância de seu bioma marinho, um dos mais 
interessados na melhoria das condições de prevenção 
da poluição no mar, parece de todo lógico que se in-
corpore à legislação interna, sem dilação, os ditames 
emanados da OMI.

No exame do texto das emendas à Convenção, 
incorporadas no período, nada se revelou que pu-
desse justificar a recusa da proposição encaminhada 
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.

Assim, voto pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.618, de 2009.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2009.– Láza-
ro Botelho, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.618/2009, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Lázaro Botelho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jaime Martins – Presidente, Mauro Lopes e Hugo 
Leal – Vice-Presidentes, Affonso Camargo, Beto Al-
buquerque, Camilo Cola, Carlos Alberto Leréia, Car-
los Zarattini, Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Décio 
Lima, Edio Lopes, Geraldo Simões, José Mendonça 
Bezerra, Lázaro Botelho, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, 
Marinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Silas 
Brasileiro, Arnaldo Jardim, Devanir Ribeiro, Gonzaga 
Patriota, José Chaves, Marcelo Teixeira, Marcos Lima, 
Rita Camata e Sérgio Brito. 

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2009– Deputado 
Jaime Martins, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório 

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe de autoria 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional, com o propósito de aprovar o texto das Reso-
luções MEPC 117 (52) e MEPC 118 (52) MEPC 132 
(53), MEPC 141 (54), MEPC 143 (54), MEPC 154 (55), 
MEPC 156 (55) e MEPC 164 (56), adotadas por oca-
sião da realização das Sessões de nº 52ª, 53ª, 54ª, 
55ª e 56ª, do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente 
Marinho, que resultaram na adoção de Emendas à 
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 
Marinha por Navios – MARPOL 73/78, da Organização 
Marítima Internacional.

O Parecer do Relator da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame (tendo como Relator Substituto o 
Deputado Luiz Carlos Hauly), retrata bem o teor das 
Resoluções sob apreciação:

“O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submete à apreciação do Congresso Nacional, 
por meio da Mensagem nº 476, de 2008, instruída com 
exposição de motivos firmada pelo Senhor Ministro de 
Estado, interino, das Relações Exteriores, os textos da 
Resolução MEPC 132 (53), adotada na 53ª Sessão do 
Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho, e das 
Resoluções MEPC 141 (54) E MEPC 143 (54), adotadas 
na 54ª Sessão do MEPC, que resultaram em Emen-
das aos Anexos I, IV e VI da Convenção Internacional 
para a Prevenção da Poluição por Navios – MARPORL 
73/78, da Organização Marítima Internacional.

À Mensagem nº 476, de 2008 foram apensadas, 
em 17 de julho de 2008, outras duas proposições, a 
Mensagem nº 477, de 2008 e 478, de 2008, em razão 
da conexão entre as matérias que constituem seu ob-
jeto. Posteriormente, em 3 de março de 2009 (ou seja, 
após, inclusive, à apresentação de nosso parecer a 
estas Mensagens à CREDN, o qual, aliás, não foi ob-
jeto de apreciação), sobreveio despacho da Mesa Di-
retora da Câmara dos Deputados determinando fosse 
apensada à proposição principal outra Mensagem, a 
de nº 79/2009, haja vista que esta, como as demais, 
visa a submeter à apreciação do Congresso Nacional 
as Resoluções aprovadas pelo Comitê de Proteção 
ao Meio Ambiente Marinho – que funciona no âmbito 
da Convenção Internacional para a Prevenção da Po-
luição por Navios – MARPORL 73/78, a qual, por sua 
vez, atua sob os auspícios da Organização Marítima 
Internacional (IMO) – sendo que tais Resoluções tem 

por objetivo emendar o texto principal e os anexos da 
referida Convenção (MARPOL 73/78).

Nesse sentido, a Mensagem nº 476, de 2008, 
submete à consideração do Congresso Nacional os 
textos da Resolução MEPC 132 (53), adotada na 53ª 
Sessão do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Ma-
rinho, e das Resoluções MEPC 141 (54) e MEPC 143 
(54), adotadas na 54ª Sessão do MEPC, que resulta-
ram em Emendas aos Anexos I, IV e VI da Convenção 
Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 
– MARPORL 73/78.

Já a Mensagem nº 477, de 2008, submete ao 
crivo do Parlamento os textos das Resoluções MEPC 
154 (55) e 156 (55), da Organização Marítima Inter-
nacional, e seus respectivos anexos, que emendam a 
Convenção Internacional para a Prevenção da Polui-
ção por Navios, adotadas em 13 de outubro de 2006. 
A seu turno, a Mensagem nº 478, de 2008, refere-se 
aos textos das Resoluções MEPC 117 (52) e MEPC 
118 (52), adotadas na 52ª Sessão do Comitê de Pro-
teção ao Meio Ambiente Marinho, que resultaram em 
Emendas à Convenção Internacional para a Prevenção 
da Poluição por Navios – MARPOL 73/78, da Organi-
zação Marítima Internacional.

Finalmente, a Mensagem nº 79, de 2009, diz 
respeito à Resolução MEPC 164 (56), a qual resultou 
na aprovação de Emendas aos Anexos I e IV da Con-
venção Internacional para a Prevenção da Poluição 
por Navios – MARPOL 73/78.

Vale observar que o texto das Resoluções foi 
aprovado por unanimidade na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, resultando na formaliza-
ção do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

A manifestação sobre o mérito também foi cometi-
da às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e de Viação e Transportes.

Compete-nos, nos termos do despacho de tra-
mitação da matéria, a análise da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, nos termos do art. 54 
do Regimento Interno.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Sob a perspectiva do campo de atuação desta 
Comissão, não encontramos restrições à livre trami-
tação da matéria. A constitucionalidade da proposi-
ção se encontra confirmada pelo disposto no inciso I 
do art. 21 que estabelece a competência, deferida à 
União, para a manutenção de “relações com Estados 
estrangeiros”.

Ademais, é da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional resolver “sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou com-
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promissos gravosos ao patrimônio nacional”, nos ter-
mos do inciso I do art. 49.

Devemos mencionar que também foi observado 
o inciso VIII do art. 84 que trata da competência do 
Presidente da República para “celebrar tratados, con-
venções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional.”

Ainda observamos que a Proposição também 
procura assegurar os ditames constitucionais relativos 
ao meio ambiente: “ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações” (art. 225).

De igual sorte, a proposição não atenta contra os 
princípios que informam o ordenamento jurídico nacio-
nal e que devem ser observados pelo Brasil em suas 
relações internacionais, conforme, para esse efeito, o 
que dispõe o art. 4º da nossa Constituição Federal.

Nada a opor à técnica legislativa empregada.
Isso posto, nosso parecer é pela constitucionali-

dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.618 de 2009.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2009.– 
Deputado Marcelo Ortiz, 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 1.618/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Ortiz. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, José Maia Filho – Vice-
Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos 
Pannunzio, Arolde de Oliveira, Carlos Bezerra, Col-
bert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano 
José, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, Ge-
raldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio 
da Costa, João Almeida, José Eduardo Cardozo, José 
Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Fi-
lho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar 
Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Oto-
ni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vicente 
Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Chico 
Lopes, Dilceu Sperafico, Hugo Leal, Jaime Martins, 
Jairo Ataide, João Magalhães, Jorginho Maluly, José 
Guimarães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fábio, 
Marcos Medrado, Moreira Mendes, Pompeo de Mat-

tos, Renato Amary, Ricardo Barros, Solange Amaral 
e William Woo. 

Sala da Comissão, 1 de setembro de 2009.– De-
putado Tadeu Filippelli, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.619-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 627/2008  
AVISO Nº 738/2008 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre Cooperação Financeira 
2003/2005/2006, celebrado em Brasília, em 
14 de maio de 2008; tendo pareceres: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(relator: DEP. VICENTINHO ALVES); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CHICO LOPES).

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 Constituição e Justiça e de 
Cidadania

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório  

Em conformidade com o artigo 49, inciso I, com-
binado com o artigo 84, inciso VIII, da Constituição Fe-
deral, o Presidente da República submete à conside-
ração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem 
Nº 627/2008, instruída com Exposição de Motivos do 
Ministro das Relações Exteriores, o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Federal da Alemanha sobre 
Cooperação Financeira 2003/2005/2006, celebrado 
em Brasília, em 14 de maio de 2008. 

A Mensagem foi encaminhada preliminarmente à 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, que conclui pela elaboração do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. No Relatório àquela Comissão, 
o Relator, Deputado ARLINDO CHINAGLIA, ressalta 
que o texto em exame, de caráter urgente, refere-se 
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a acordo de cooperação financeira entre dois países, 
semelhante a outros que têm sido apreciados nesta 
Casa. No termo de cooperação financeira contemplada 
no acordo, a Alemanha compromete-se a facilitar ao 
Brasil – ou a outros beneficiários, a serem escolhidos 
conjuntamente por ambos os governos – a obtenção, 
no Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Cré-
dito para a Reconstrução) de contribuições financeiras 
não reembolsáveis, no montante total de 40.000.000,00 
EUR (quarenta milhões de Euros) para projetos espe-
cíficos, previamente definidos, ou seus substitutos.

O Relator nessa Comissão ressalta que os projetos 
aos quais os valores a serem obtidos são destinados têm 
relevante interesse ambiental e ecológico e seguem a 
linha adotada em outros projetos semelhantes. Cumpre 
ressaltar ainda que há precedentes de concessão de 
financiamento ao Brasil, por parte da Alemanha, com 
a finalidade de conservação do meio ambiente e de 
promoção e desenvolvimento de infra estrutura social. 
São os casos: I) Acordo sobre Cooperação Financeira 
para o Empreendimento “Proteção da Mata Atlântica-
Paraná”, entre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
, de 06 de abril de 1995; II) Protocolo entre Governo da 
República Federativa do Brasil e a República Federal 
da Alemanha sobre Cooperação Financeira, firmado 
em Brasília, aos 19 dias do mês de outubro de 1984, 
o qual continha a previsão de que o Governo da Re-
pública Federal da Alemanha haveria de possibilitar ao 
Governo da República Federativa do Brasil, ou a outros 
mutuários escolhidos conjuntamente por ambos os go-
vernos, a contratação de um empréstimo de até DM 
10.000.000 (dez milhões de marcos alemães) no Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau, em Frankfurt do Meno, para 
o projeto Programas de Saneamento Básico em Santa 
Catarina; III) Protocolo entre Governo da República Fe-
derativa do Brasil e da República Federal da Alemanha 
sobre Cooperação Financeira, feito em Brasília, em 9 
de dezembro de 1983, nos termos do qual a Alemanha 
se comprometeu a possibilitar ao Brasil – ou a outros 
mutuários, a serem escolhidos conjuntamente por am-
bos os governos – a contratar um empréstimo de até 
DM 20.000.000,00 (vinte milhões de marcos alemães) 
no Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Instituto de Crédito 
para a Reconstrução), Frankfurt/Main, para o projeto 
Provárzeas, no Espírito Santo. 

A matéria é de competência do Plenário e tramita 
em regime de urgência (RI, art. 151, I, j). 

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, 
apreciar a proposição 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”. 

A Exposição de Motivos do Ministro das Rela-
ções Exteriores – EM nº 00273 MRE CGFIN/DAI/DE 
I/-BRAS RFA, de 11 de julho de 2008, que integra a 
Mensagem, informa, inicialmente, que o Acordo em tela 
é indicativo da intensificação das relações amistosas 
entre o Brasil e a Alemanha mediante laços de coo-
peração financeira que visam a promover o desenvol-
vimento econômico e social em nosso País. Por meio 
dele, o governo alemão facilitará ao governo brasileiro 
ou a outros beneficiários, a serem escolhidos conjun-
tamente, a obtenção de contribuições financeiras não 
reembolsáveis no valor total de 40.000.000,00 EUR 
(quarenta milhões de euros).

Os projetos a serem contemplados são: 
1) “Manejo Florestal Sustentável na Amazônia” – 

até 15.000.000,00 EUR (quinze milhões de euros);
2) “Fundo para Áreas Protegidas da Amazônia 

– FAP/ARPA” – até 10.000.000,00 EUR (dez milhões 
de euros);

3) “Cooperação Trilateral: Combate à AIDS” – até 
5.000.000,00 EUR (cinco milhões de euros) e

4) “Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA II” – 
até 10.000.000,00 EUR (dez milhões de euros)

O ajuste destaca que o Acordo também poderá 
abrigar outros entendimentos que por ventura reúnam 
condições, na avaliação das partes, para serem atendi-
dos pelos mecanismos de cooperação financeira, desde 
que se enquadrem nas categorias de projetos de meio 
ambiente ou de infra estrutura social ou de fundo de 
garantia de empréstimos destinados a médias empre-
sas ou como medida destinada a combater a pobreza 
ou melhorar a situação social das mulheres.

O Acordo prevê ainda que o compromisso de re-
cursos no montante mencionado será anulado caso o 
contrato específico referente ao empréstimo não seja 
firmado dentro do prazo de oito anos a contar do ano 
do compromisso. Com relação aos projetos anterior-
mente referidos, esses prazos se encerram:

- no caso do item 1 em 31 de dezembro de 2011;
- no caso dos itens 2 e 3 em 31 de dezembro 

de 2013;
- no caso do item 4 em 31 de dezembro de 2014.
Quanto à adequação orçamentária e financeira, 

cumpre inicialmente observar que, nos termos do art. 
5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, cabe, prelimi-
narmente ao exame de mérito, apreciar a matéria quan-
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to à sua adequação orçamentária e financeira. Essa 
apreciação consiste em analisar a “repercussão sobre 
a receita ou a despesa pública da União e a implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeira vigentes, em especial a conformidade com a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 
do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária da União”. Da mesma forma, o 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 53, 
IV, e art. 54, III) dispõe que cabe a esta Comissão, além 
do exame de mérito, apreciar as proposições quanto à 
sua compatibilidade ou adequação ao Plano Plurianu-
al, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
Anual, nos termos do Regimento e de Norma Interna 
da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio 
de 1996, que “estabelece procedimentos para o exa-
me de compatibilidade ou adequação orçamentária e 
financeira”. Ainda 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 
orçamentária e financeira. 

Vale ressaltar que um dos objetivos da LRF é evi-
tar que a assunção de novas despesas pelo governo e, 
portanto, não previstas na lei orçamentária, venham a 
comprometer o alcance das metas de resultado primário 
ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

Conforme podemos inferir da descrição do pro-
jeto de decreto legislativo em tela, a observância dos 
citados preceitos legais está plenamente garantida. 
Assim, entendemos que está em consonância com a 
legislação correlata. Além disso, cabe destacar que a 
ratificação do Acordo, na forma proposta, contribuirá 
para a execução de projetos importantes para preser-
vação do meio ambiente e combate ao vírus HIV.

Pelo exposto, voto pela compatibilidade e pela 
adequação orçamentária e financeira do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1619, de 2009 e, no mérito, pela 
sua aprovação. 

Sala da Comissão, 17 de Agosto de 2009 – De-
putado Vicentinho Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.619/09, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Vicentinho Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly 
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Al-

fredo Kaefer, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Car-
los Melles, Ciro Pedrosa, Geraldinho, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, 
Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe 
Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Silvio Costa, 
Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, 
Bilac Pinto, Jorge Boeira e Leonardo Quintão.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009.– De-
putado Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório 

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Federal da Alemanha 
sobre Cooperação Financeira 2003/2005/2006, cele-
brado em Brasília, em 14 de maio de 2008.

O parágrafo único do Projeto de Decreto Le-
gislativo, de autoria da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional, dispõe que os atos que 
possam resultar em revisão do referido Acordo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fede-
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional.

Na Exposição de Motivos encaminhada ao Pre-
sidente da República pelo Ministério das Relações Ex-
teriores ressalta-se que “O Acordo em tela é indicativo 
da intensificação das relações amistosas entre o Brasil 
e Alemanha mediante laços de cooperação financeira 
que visam a promover o desenvolvimento econômico e 
social em nosso País. Por meio dele, o Governo alemão 
facilitará ao Governo brasileiro ou a outros beneficiá-
rios, a serem escolhidos conjuntamente, a obtenção de 
contribuições financeiras não-reembolsáveis no total 
de 40.000.000,00 EUR.” 

Os projetos a serem contemplados são: Manejo 
Florestal Sustentável na Amazônia, Fundo para Áreas 
Protegidas da Amazônia, Cooperação Trilateral: Com-
bate à AIDS e Áreas Protegidas da Amazônia.

A matéria é de competência do Plenário e tramita 
em regime de urgência (RI, art. 151, I, j). 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, em consonân-
cia com o art. 139, II, c, ambos do Regimento Interno 
desta Casa, compete à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da consti-
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tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.619, de 2009.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-
do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo em análise. Ambos estão 
em consonância com as disposições constitucionais 
vigentes.

De outra parte, o projeto de decreto legislativo 
ora examinado é bem escrito e respeita a boa técnica 
legislativa.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.619, de 2009.

Sala da Comissão, 9 de julho de 2009.– Deputa-
do Chico Lopes, 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 1.619/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Chico Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
adeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de Andrada e 
José Maia Filho – Vice-Presidentes, 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, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Pa-
triota, Jefferson Campos, João Almeida, João Campos, 
João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, 
Márcio França, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Ze-
naldo Coutinho, Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, 
Celso Russomanno, Chico Lopes, Dr. Rosinha, Hugo 

Leal, Leo Alcântara, Luiz Couto, Mauro Lopes, Moreira 
Mendes, Renato Amary e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009.– Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.672-A, DE 2009

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 914/2008 
AVISO Nº 1.099/08 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Democrática Socialista do 
Sri Lanka, assinado em Brasília, em 16 de 
setembro de 2008; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. MARCELO 
GUIMARÃES FILHO). 

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

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 Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, que aprova o texto do Acordo Básico de Co-
operação Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e do Governo da República Democrática 
Socialista do Sri Lanka, assinado em Brasília em 16 de 
setembro de 2008, manifestando a disposição de ambos 
os Governos desenvolverem a cooperação técnica em 
diversas áreas de interesse mútuo, de forma a estimular 
o progresso e o desenvolvimento dos dois países.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi aprecia-
do, primeiramente, no mérito, pela Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa Nacional, 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.
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A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, 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 1.672, 
de 2009.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2009.– 
Deputado Marcelo Guimarães Filho, 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 1.672/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Guimarães Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
adeu Filippelli – Presidente, José Maia Filho – Vice-
Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos 
Pannunzio, Arolde de Oliveira, Carlos Bezerra, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, 
Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, Geraldo Pu-
dim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, 
João Almeida, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
Magela, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Itagiba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra-
glio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jairo Ataide, João Magalhães, Jorginho Ma-
luly, José Guimarães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Pompeo de 

Mattos, Renato Amary, Ricardo Barros, Solange Ama-
ral e William Woo. 

Sala da Comissão, 1 de setembro de 2009.– 
Deputado Tadeu Filippelli , Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária 
Realizada em 2 de Setembro de 2009

Às dez horas e dez minutos do dia dois de setem-
bro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Plenário 
01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Tadeu Filippelli – Presidente; Eliseu 
Padilha e José Maia Filho – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Arolde de Oli-
veira, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Felipe Maia, 
Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geral-
do Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da 
Costa, Jefferson Campos, João Almeida, João Campos, 
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Jutahy Junior, 
Magela, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Marce-
lo Itagiba, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mau-
ro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, 
Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do 
Rêgo Filho, Wolney Queiroz e Zenaldo Coutinho – Titu-
lares; Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Arnaldo 
Madeira, Bispo Gê Tenuta, Carlos Melles, Carlos Willian, 
Celso Russomanno, Chico Alencar, Chico Lopes, Décio 
Lima, Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Dr. Rosinha, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, Fá-
tima Bezerra, Hugo Leal, Humberto Souto, Jairo Ataide, 
João Magalhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Leo 
Alcântara, Luiz Couto, Major Fábio, Marcos Medrado, 
Maria do Rosário, Maria Lúcia Cardoso, Maurício Rands, 
Mauro Lopes, Miguel Corrêa, Moreira Mendes, Odílio 
Balbinotti, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Bornhausen, Re-
nato Amary, Ricardo Tripoli, Roberto Santiago, Rômulo 
Gouveia, Silvio Costa, Solange Amaral e William Woo – 
Suplentes. Compareceram também os Deputados Gui-
lherme Campos e Rodrigo Rollemberg, como não-mem-
bros. Deixaram de comparecer os Deputados Bonifácio 
de Andrada, Ciro Gomes, Ciro Nogueira, João Paulo 
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Cunha, José Carlos Aleluia, José Mentor, Márcio França, 
Mendonça Prado, Nelson Trad, Paes Landim e Rubens 
Otoni. O Presidente declarou abertos os trabalhos e sub-
meteu à apreciação a Ata da sexagésima segunda reu-
nião ordinária realizada em primeiro de setembro. O De-
putado Geraldo Pudim requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 
ORDEM DO DIA: Os Deputados Geraldo Pudim, Paulo 
Magalhães, José Maia Filho, Antonio Carlos Pannunzio 
e Paulo Maluf requereram inversão de pauta para apre-
ciação dos itens noventa e quatro, oitenta e sete, vinte e 
cinco, sessenta e um e oitenta e cinco, respectivamente. 
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Co-
missão. 1 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO Nº 351/09 – do Senado Federal – Renan Calheiros 
– (PEC 12/2006) – 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 Fe-
deral e Municípios”. (Apensados: PEC 116/2003 (Apen-
sado: PEC 329/2009), PEC 250/2004 (Apensados: PEC 
527/2006, PEC 572/2006, PEC 588/2006, PEC 67/2007, 
PEC 69/2007, PEC 153/2007 e PEC 243/2008), PEC 
290/2004, PEC 467/2005, PEC 366/2009 e PEC 395/2009) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: 
pela admissibilidade desta, nos termos das emendas, da 
PEC 329/2009, da PEC 527/2006, da PEC 572/2006, da 
PEC 588/2006, da PEC 67/2007, da PEC 69/2007, da 
PEC 153/2007, da PEC 243/2008, da PEC 116/2003, da 
PEC 250/2004, da PEC 290/2004, da PEC 467/2005 e 
da PEC 395/2009, apensadas; e pela inadmissibilidade 
da PEC 366/2009, apensada. Reiniciada a discussão, 
fizeram uso da palavra os Deputados José Eduardo 
Cardozo (apartes: Regis de Oliveira e Vicente Arruda), 
José Genoino (apartes: Paulo Maluf , Regis de Oliveira 
e Roberto Magalhães), Gerson Peres e Guilherme 
Campos (apartes: José Maia Filho, Marcelo Itagiba e 
José Eduardo Cardozo). O Presidente informou que ha-
via sobre a Mesa requerimento de encerramento de dis-
cussão, de autoria do Deputado Eduardo Cunha, que 
encaminhou favoravelmente. Encaminhou contrariamen-
te, o Deputado Paulo Maluf. Orientaram as bancadas os 
Deputados Regis de Oliveira, pelo PSC; Moreira Men-
des, pelo PPS; Antonio Carlos Pannunzio, pelo PSDB; 
e Marcelo Ortiz, pelo PV. Encerrada a orientação de 
bancada. Em votação foi aprovado o requerimento. En-
cerrada a discussão da matéria, o Deputado Eduardo 
Cunha usou da palavra como relator, para réplica. Enca-
minharam favoravelmente os Deputados José Eduardo 
Cardozo e José Genoino. Encaminharam contrariamen-
te os Deputados Regis de Oliveira e Marcelo Itagiba. 
Orientaram as bancadas os Deputados Sílvio Costa, pelo 
PMN; Mauricio Quintella Lessa, pelo PR; Guilherme Cam-

pos, pelo DEM; Pastor Manoel Ferreira, pelo PTB; Regis 
de Oliveira, pelo PSC; Marcelo Ortiz, pelo PV; Geraldo 
Pudim, pelo PMDB; José Eduardo Cardozo, pelo PT; 
Antonio Carlos Pannunzio, pelo PSDB; Gerson Peres, 
pelo PP; e Vieira da Cunha, pelo PDT. Em votação, foi 
aprovado o Parecer. O Deputado Roberto Magalhães 
absteve-se de votar. O Deputado Regis de Oliveira soli-
citou verificação de votação. O Presidente procedeu à 
chamada nominal. Votaram sim os Deputados Eduardo 
Cunha, Eliseu Padilha, Emiliano José, José Eduardo 
Cardozo, José Genoino, Marcelo Guimarães Filho, Mau-
ricio Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro 
Filho, Pastor Manoel Ferreira, Tadeu Filipelli, Vicente Ar-
ruda, Carlos Willian, Décio Lima, João Magalhães, Luiz 
Couto, Miguel Corrêa, Odílio Balbinotti, Antonio Carlos 
Pannunzio, Arolde de Oliveira, Efraim Filho, Felipe Maia, 
João Almeida, José Maia Filho, Jutahy Junior, Paulo Ma-
galhães, Augusto Farias, Bispo Gê Tenuta, Carlos Melles, 
Jorginho Maluly, Renato Amary, Ricardo Tripoli, Romulo 
Gouveia, Geraldo Pudim e Indio da Costa. Votaram não 
os Deputados Antônio Carlos Biscaia, Gerson Peres, 
Marcelo Itagiba, Celso Russomanno, Dr. Rosinha, João 
Campos, Marcelo Ortiz, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Sérgio Brito e Vieira da Cunha. O Deputado Roberto Ma-
galhães absteve-se de votar. Encerrada a votação, o Se-
nhor Presidente proclamou o resultado: foram computa-
dos quarenta e sete votos, trinta e cinco favoráveis, onze 
contrários e uma abstenção. Foi aprovado o Parecer. Os 
Deputados Regis de Oliveira e Paulo Maluf apresentaram 
voto em separado. O Presidente solicitou aos presentes 
que respeitassem um minuto de silêncio em homenagem 
ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto 
Direito, falecido em primeiro de setembro último. 2 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.906/02 – do Senado Federal – MO-
REIRA MENDES – (PLS Nº290/2001) – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da profissão de 
Turismólogo”. (Apensados: PL 7010/2002, PL 812/2003 
e PL 4740/2004) RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA 
CARDOSO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste, com emendas, das 
Emendas da Comissão de Turismo e Desporto e da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
do PL 7010/2002, com emendas, do PL 812/2003, com 
emendas, e do PL 4740/2004, com emenda, apensados. 
Reiniciada a discussão, fizeram uso da palavra os De-
putados Efraim Filho, Mauricio Quintella Lessa (apartes: 
Efraim Filho e Marcelo Ortiz), Vieira da Cunha, Jorginho 
Maluly, Rodrigo Rollemberg, Arnaldo Faria de Sá, Morei-
ra Mendes, Luiz Couto, Celso Russomanno, Marcelo 
Itagiba, Flávio Dino, Geraldo Pudim e Antonio Carlos 
Pannunzio. A Deputada Maria Lúcia Cardoso usou da 
palavra como relatora. Em votação, foi aprovado por una-
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nimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE LEI Nº 597/07 – 
do Sr. Jorginho Maluly – que “altera o art. 25 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional””. (Apensado: 
PL 720/2007) RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura e do PL 720/2007, apensado. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. O Deputado Arnaldo Faria de Sá assumiu 
a Presidência. 4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.728/09 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 1294/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cata-vento – 
Juventude e Cidadania a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na localidade de Sobradinho, Distrito 
Federal”. RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. O Deputado Tadeu Fi-
lipelli reassumiu a Presidência. 5 – REQUERIMENTO Nº 
118/09 – da Sra. Maria do Rosário – (PL 4053/2008) – 
que “solicita que seja realizada reunião de audiência pú-
blica para avaliar e discutir o PL nº 4053, de 2008, de 
autoria do Deputado Régis de Oliveira, que dispõe sobre 
a Alienação Parental”. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o requerimento. Também 
assumiu a Presidência o Deputado Eliseu Padilha. O 
Senhor Presidente encerrou a reunião às treze horas e 
sete minutos, antes convocando reunião ordinária, para 
a próxima quinta-feira, três de setembro, 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 CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Sexagésima Quarta Reunião Ordinária 
realizada em 3 de Setembro de 2009

Às dez horas e trinta e três minutos do dia três 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
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; 
Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Colbert Martins, 

Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Jefferson Campos, João Cam-
pos, José Carlos Aleluia, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Regis 
de Oliveira, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Wolney Queiroz e Zenaldo Coutinho 
– Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Dr. Ro-
sinha, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jorginho Maluly, 
Luiz Couto, Major Fábio, Pastor Pedro Ribeiro, Renato 
Amary, Rômulo Gouveia e William Woo – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Alberto Fraga, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antonio Carlos Pannunzio, Arolde de Oliveira, Bonifácio 
de Andrada, Carlos Bezerra, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Eliseu Padilha, Emi-
liano José, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio da 
Costa, João Almeida, João Paulo Cunha, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, José Maia Filho, José Men-
tor, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Guimarães Filho, 
Marcelo Ortiz, Márcio França, Mauro Benevides, Nel-
son Trad, Paes Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo 
Maluf, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Bri-
to, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti e 
Vital do Rêgo Filho. O Presidente declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da sexagé-
sima terceira reunião ordinária realizada em dois de 
setembro. O Deputado Antonio Carlos Biscaia requereu 
dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi apro-
vada. O Deputado Alberto Fraga solicitou verificação 
de votação. Não havendo quorum para deliberação, o 
Senhor Presidente encerrou a reunião às dez horas e 
trinta e sete minutos, antes comunicando que durante 
reunião realizada no gabinete da Presidência da Co-
missão, sobre o Projeto que trata do inquérito civil, fi-
cou decidida a criação de subcomissão para estudar o 
tema. Esclareceu ainda que, para a sua concretização 
é necessária a apresentação de requerimento para 
formalização da proposta e ser submetido à votação 
do colegiado. Solicitou então aos Deputados que par-
ticiparam da reunião que elaborassem o requerimento 
e encaminhassem à Comissão. Marcou também para 
a reunião da próxima quinta-feira, discussão sobre a 
existência e situação atual dos Projetos de Resolução 
que dispõem sobre a tramitação das Propostas de 
Emenda à Constituição e a forma como a Comissão 
pretendia encaminhar o assunto. Em seguida, convo-
cou reunião ordinária, para a próxima terça-feira, oito 
de setembro, às quatorze horas e trinta minutos, para 
apreciar os itens da pauta a ser divulgada na próxima 
sexta-feira e encaminhada por meio eletrônico. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48861 

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 Or-
dinária 

Ata da 31ª Reunião Ordinária realizada em 2 
de setembro de 2009. 

Às dez horas e dez minutos do dia dois de se-
tembro 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 João Maia – Vice-
Presidentes; Albano Franco, Capitão Assumção, Edson 
Ezequiel, José Guimarães, Jurandil Juarez, Laurez 
Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório Adriano , Re-
nato Molling e Vanessa Grazziotin – Titulares; Aelton 
Freitas, Antônio Andrade, Carlos Eduardo Cadoca, 
Elizeu Aguiar, Guilherme Campos, Maurício Trindade, 
Moreira Mendes e Rebecca Garcia – Suplentes. Dei-
xou de comparecer o Deputado Fernando de Fabinho. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação as Atas das reuniões, realizadas nos 
dias vinte e cinco e vinte e seis de agosto de dois mil 
e nove. Por solicitação do Deputado José Guimarães, 
foi dispensada a leitura das atas. Em votação, as Atas 
foram aprovadas. ORDEM DO DIA: A – Requerimen-
tos: 1 – REQUERIMENTO Nº 249/09 – do Sr. Moreira 
Mendes – que “requer que esta comissão realize Au-
diência sobre o PL 692/2007, referente ao controle e 
à fiscalização sanitária do álcool etílico hidratado e o 
álcool etílico anidro”. APROVADO, SUBSCRITO PELO 
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. B – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRIORIDADE: 2 – PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – 
do Senado Federal – Gerson Camata – (PLS 
Nº690/2007) – que “acrescenta inciso XVII ao art. 51 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dis-
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras pro-
vidências, para considerar abusiva a cláusula contra-
tual que obrigue o consumidor a pagar pela emissão 
do carnê de pagamento ou do boleto bancário”. (Apen-
sado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 2582/2007, PL 
3201/2008 e PL 3294/2008)) RELATOR: Deputado 
GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação 
deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 2582/2007, 
do PL 3201/2008, do PL 3294/2008 e do PL 2558/2007, 
apensados. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 3 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.715/09 – do Senado Federal 

– João Vicente Claudino – (PLS Nº631/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Bom Jesus, no 
Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado ELIZEU 
AGUIAR. PARECER: pela aprovação. DISCUTIRAM 
A MATÉRIA: DEP. ELIZEU AGUIAR (PTB-PI), DEP. 
JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP) E DEP. EDMILSON 
VALENTIM (PCDOB-RJ). APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
4.716/09 – do Senado Federal – Rosalba Ciarlini – 
(PLS Nº648/2007) – que “dispõe sobre a criação de 
Zona de Exportação (ZPE) no Município de Açú, no 
Estado do Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEP. JOÃO MAIA (PR-
RN) E DEP. JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP). APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 5 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.718/09 – do -Senado Federal – Lú-
cia Vânia – (PLS Nº395/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de São Simão, no Estado de Goi-
ás”. RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. PARE-
CER: pela aprovação. Não havendo quem quisesse 
discuti-lo ou a ele sugerir alterações, em votação, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 6 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.745/09 – do Senado Federal 
– João Vicente Claudino – (PLS Nº379/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Picos, no Esta-
do do Piauí”. RELATOR: Deputado ELIZEU AGUIAR. 
PARECER: pela aprovação. Não havendo quem qui-
sesse discuti-lo ou a ele sugerir alterações, em vota-
ção, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. 7 – PROJETO DE LEI Nº 4.746/09 – do Senado 
Federal – João Vicente Claudino – (PLS Nº380/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Floriano, 
no Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado ELIZEU 
AGUIAR. PARECER: pela aprovação. Não havendo 
quem quisesse discuti-lo ou a ele sugerir alterações, 
em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.766/09 – do 
Senado Federal – Lúcia Vânia – (PLS Nº394/2007) – 
que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamen-
to de Exportação (ZPE) no Município de Anápolis, no 
Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado ALBANO 
FRANCO. PARECER: pela aprovação. Não havendo 
quem quisesse discuti-lo ou a ele sugerir alterações, 
em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 9 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.524/08 – do Sr. Jefferson Campos – 
que “estabelece limites de intensidade sonora para 
tocadores pessoais de música em formato digital”. RE-
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LATOR: Deputado AELTON FREITAS. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Dr. Ubiali, em 
15/07/2009. O Deputado Dr. Ubiali apresentou voto 
em separado em 01/09/2009. Não havendo quem 
quisesse discuti-lo ou a ele sugerir alterações, em vo-
tação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. APRESENTOU VOTO EM SEPARADO O DE-
PUTADO DR. UBIALI. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
4.876/09 – do Sr. Ratinho Júnior – que “estabelece 
contrapartidas para as empresas que receberem in-
centivos fiscais do Governo Federal”. RELATOR: De-
putado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela rejeição. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO AELTON FREITAS. 11 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.765/08 – do Sr. Angelo Vanhoni – que “dispõe 
sobre a relação de Instituições do Poder Público e suas 
Associações de Amigos”. RELATOR: Deputado JU-
RANDIL JUAREZ. PARECER: pela rejeição. RETIRA-
DO DE PAUTA PELO RELATOR. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.711/08 – do Sr. Rafael Guerra – que “regula-
menta o exercício da atividade das Cooperativas de 
Profissionais de Saúde de nível superior que mencio-
na e dá outras providências”. RELATOR: Deputado DR. 
UBIALI. PARECER: pela aprovação deste e das Emen-
das nºs 1/2008 a 9/2008 apresentadas na Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA PELO RE-
LATOR. 13 – PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. 
Arnaldo Faria de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 
de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária 
federal e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação, 
com emendas. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 14 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PA-
RECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Miguel 
Corrêa, em 12/08/2009. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 2.150/07 – do Sr. 
Marcos Medrado – que “dispõe sobre a criação de uma 
zona franca no Subúrbio Ferroviário do Município de 
Salvador, Capital do Estado da Bahia”. RELATOR: De-
putado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela apro-
vação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR, PARA REFAZER PARECER. 16 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.297/07 – do Sr. Fernando Coelho 
Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Petrolina, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Depu-

tado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação. DISCU-
TIRAM A MATÉRIA: DEP. JOÃO MAIA (PR-RN), DEP. 
JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP) E DEP. EDMILSON 
VALENTIM (PCDOB-RJ). APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. O Deputado João Maia regis-
trou a presença do Excelentíssimo Senhor João Evan-
gelista, Presidente da Câmara de Vereadores de Apo-
di, no Estado do Rio Grande do Norte. 17 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.550/07 – do Sr. Cezar Schirmer – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação – (ZPE) no Município de Santa Maria, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
RENATO MOLLING. PARECER: pela aprovação. Não 
havendo quem quisesse discuti-lo ou a ele sugerir al-
terações, em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. O Deputado Albano Franco 
solicitou um adendo no Requerimento 247/2009, de 
autoria do Deputado José Guimarães, de forma a in-
cluir o nome do representante da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC 
e do representante da Federação Nacional das Em-
presas de Serviços e Limpeza Ambiental – FEBRAC, 
como convidados para participarem da Audiência Pú-
blica que tem como objetivo discutir o PL nº 1.621/2007. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e doze 
minutos. E, para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. 
Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Edmilson Valentim, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O interior teor encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar seu arquivo 
documental.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da Reunião Ordinária de Audiência Pública 
Conjunta realizada em 27 de Agosto de 2009.

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia vinte e 
sete de agosto de dois mil e nove, reuniram-se as Co-
missões de Finanças e Tributação (CFT), e de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), 
no Plenário nº 4, Anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência alternada do Deputado Vignatti, Pre-
sidente da Comissão de Finanças e Tributação, e do 
Deputado José Guimarães, membro da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Foi 
registrada a presença dos membros da CFT, Deputa-
dos Eduardo Amorim, Geraldinho, Guilherme Campos, 
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Luiz Carreira, Pedro Eugênio, Ricardo Barros, Vignatti e 
Virgílio Guimarães (Titulares); dos membros da CDEIC, 
Deputados Edson Ezequiel, José Guimarães (Titula-
res); Guilherme Campos e Virgílio Guimarães (Suplen-
tes). Deixaram de comparecer os senhores Deputados 
da CFT, Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, 
Antonio Palocci, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, 
Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Félix Mendonça, Gladson 
Cameli, Ilderlei Cordeiro, João Dado, João Pizzolatti, 
Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carlos Hauly, Mano-
el Junior, Marcelo Castro, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vicentinho Alves e Wilson Santiago; da CDEIC, Albano 
Franco, Capitão Assumção, Dr. Ubiali, Edmilson Valen-
tim, Fernando de Fabinho, João Leão, João Maia, Ju-
randil Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz 
Paulo Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, 
Osório Adriano, Renato Molling e Vanessa Grazziotin. 
Justificou ausência o Deputado Ricardo Berzoini, por 
estar exercendo função de Presidente do Partido dos 
Trabalhadores – PT. ABERTURA: Abertos os traba-
lhos, o Presidente da CFT informou que a audiência 
pública destinava-se a discutir o tema “produção técni-
ca do IPEA relacionada ao IPTU”. Comunicou, ainda, 
que a presente reunião foi resultado da aprovação dos 
seguintes requerimentos: Requerimento nº 187/09, 
da Comissão de Finanças e Tributação, de autoria do 
Deputado Vignatti, e do Requerimento nº 239/09, da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, de autoria do Deputado José Guimarães. A 
seguir, o Presidente deu conhecimento aos presentes 
acerca dos procedimentos regimentais a serem segui-
dos. Logo após, convidou para tomar assento à mesa 
os expositores: senhor Márcio Pochmann, Presidente 
do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) 
e o senhor João Coser, Presidente da Frente Nacional 
dos Prefeitos. Na sequência, o Presidente, Deputado 
Vignatti, passou a palavra ao Sr. Márcio Pochmann. Em 
seguida, manifestou-se o Sr. João Coser. Nos termos 
regimentais, o Presidente passou a direção dos traba-
lhos ao Deputado José Guimarães, membro da CDEIC 
e autor de um dos requerimentos. Encerradas as expo-
sições, passou-se ao debate, seguindo a lista de inscri-
ção. Manifestaram-se os senhores Deputados Vignatti, 
autor do requerimento na CFT, e José Guimarães, autor 
do requerimento na CDEIC, bem como os Deputados 
Ricardo Barros, Edson Ezequiel, Geraldinho e Virgílio 
Guimarães. Encerradas as inscrições para debates, o 
Presidente, Deputado José Guimarães, passou a pa-
lavra aos convidados para responder às intervenções 
e fazer as considerações finais. Antes do encerramen-
to, o Presidente colocou em votação a Ata da presente 
reunião, que foi aprovada unanimemente. O inteiro teor 

da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental desta reunião. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença do Sr. Márcio Pochmann, e do 
Sr. João Coser, dos senhores Parlamentares e demais 
presentes e encerrou a reunião às doze horas e dez 
minutos. E, para constar, eu, Marcelle R. Campello Ca-
valcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da 
Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Vignatti 
e pelo Presidente em exercício da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, , Deputado 
José Guimarães e será encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Ata da 28ª Reunião Ordinária realizada em 2 
de setembro de 2009.

Às dez horas e vinte e três minutos do dia dois 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mus-
sa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Vignatti, 
Presidente e com a presença dos senhores Deputados 
Luiz Carlos Hauly, e Félix Mendonça, respectivamen-
te, 2º e 3º Vice-Presid entes; Aelton Freitas, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, 
Gladson Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, 
João Dado, João Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Seme-
ghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio 
Costa, Vicentinho Alves e Virgílio Guimarães (Titula-
res); Bilac Pinto, João Magalhães, Jorge Boeira, Leo-
nardo Quintão, Maurício Quintella Lessa, Osmar Júnior, 
Osvaldo Biolchi, Professor Setimo, Reginaldo Lopes, 
Rodrigo de Castro, Tonha Magalhães, Vital do Rêgo 
Filho e Zonta (Suplentes). Compareceram também os 
Deputados Lobbe Neto e Renato Amary, como não-
membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antonio Palocci e Wilson Santiago. Justificou ausência 
o Deputado Alfredo Kaefer, por motivo de saúde. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
a ata da 27ª Reunião Ordinária Deliberativa cujas có-
pias foram distribuídas aos membros. Em seguida, por 
solicitação dos Deputados Pepe Vargas e Pedro Eu-
gênio, foi dispensada a leitura da ata e, não havendo 
quem quisesse discuti-la para retificações, a ata foi 
aprovada. Em seguida, os Deputados Guilherme Cam-
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pos e Pepe Vargas solicitaram verificação conjunta de 
votação da ata, que foi concedida. Os vice-líderes do 
PSDB e do DEM, Deputados Lobbe Neto e Guilherme 
Campos, respectivamente, informaram que estavam 
em obstrução. Procedida a chamada nominal obteve-
se 17 votos favoráveis. Votaram favoravelmente os 
Deputados Aelton Freitas, André Vargas, Ciro Pedrosa, 
Félix Mendonça, Geraldinho, Gladson Cameli, João 
Dado, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Berzoini, 
Vicentinho Alves, Vignatti, Virgílio Guimarães (Titula-
res) e João Magalhães, Jorge Boeira, Maurício Quin-
tella Lessa e Professor Setimo (Suplentes). O Depu-
tado Pepe Vargas apresentou questão de ordem ale-
gando que ata não é proposição e que portanto, não 
poderia ser feita verificação de votação. O Deputado 
Guilherme Campos para contraditar, com base no ar-
tigo 50 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, que havia sim, discussão e votação de ata e su-
geriu o prosseguimento do processo de votação, o que 
foi acolhido pelo Presidente da Comissão. Encerrada 
a votação, aprovada a ata da 27ª Reunião Ordinária 
Deliberativa. ORDEM DO DIA: O Presidente anunciou 
que havia sobre a mesa requerimentos de inversão de 
pauta dos itens 20, 21, 22, 23, 04, 36, 40, 37, 38, 08 
e propôs que os requerimentos de inversão de pauta 
fossem votados em bloco. Não havendo acordo, pas-
sou-se a votação dos requerimentos individualmente. 
REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para “seja 
apreciado preferencialmente o item 20, nos termos 
regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, 
o requerimento. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Var-
gas – para “seja apreciado preferencialmente o item 
21, nos termos regimentais”. Em votação, aprovado, 
unanimemente, o requerimento. REQUERIMENTO – 
do Sr. Pepe Vargas – para “seja apreciado preferen-
cialmente o item 22, nos termos regimentais”. Em vo-
tação, aprovado, unanimemente, o requerimento. RE-
QUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para “seja 
apreciado preferencialmente o item 23, nos termos 
regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, 
o requerimento. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Var-
gas – para “seja apreciado preferencialmente o item 
04, nos termos regimentais”. Em votação, aprovado, 
unanimemente, o requerimento. REQUERIMENTO – 
do Sr. Aelton Freitas – para que “seja apreciado pre-
ferencialmente o item 36, nos termos regimentais”. Em 
votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. 
REQUERIMENTO – do Sr. Aelton Freitas – para que 
“seja apreciado preferencialmente o item 40, nos ter-
mos regimentais”. Em votação, aprovado, unanime-
mente, o requerimento. REQUERIMENTO – do Sr. 
Rodrigo Rocha Loures – para que “seja apreciado pre-
ferencialmente o item 37, nos termos regimentais”. Em 

votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. 
REQUERIMENTO – do Sr. João Dado – para que “seja 
apreciado preferencialmente o item 38, nos termos 
regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, 
o requerimento. REQUERIMENTO – do Sr. Vicentinho 
Alves – para que “seja apreciado preferencialmente o 
item 08, nos termos regimentais”. Em votação, apro-
vado, unanimemente, o requerimento. Em seguida, o 
Deputado Arnaldo Madeira solicitou a subscrição de 
todos os requerimentos apresentados pelo Deputado 
Guilherme Campos. A solicitação foi concedida pelo 
Presidente. O Deputado Júlio Cesar apresentou ques-
tão de ordem para manifestar-se acerca do resultado 
das reuniões com os técnicos do Tesouro Nacional e 
Receita Federal do Brasil. Feitas as considerações, 
solicitou que fosse convocada reunião com as referidas 
instituições para os devidos esclarecimentos. O Pre-
sidente acatou a sugestão e informou que vai delegar 
ao Deputado Manoel Junior, como Presidente da Sub-
comissão Permanente de Assuntos Municipais, a co-
ordenação da reunião solicitada. A seguir, o Deputado 
Arnaldo Madeira indagou se a verificação de votação 
feita anteriormente fora válida para contagem de in-
terstício. O Presidente respondeu afirmativamente, de 
acordo com o art. 185, § 9º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Logo após, o Presidente anun-
ciou que havia sobre a mesa REQUERIMENTO – do 
Sr. Guilherme Campos e Arnaldo Madeira – para “que 
seja retirado de pauta o item 20, nos termos regimen-
tais”. Em votação, rejeitado o requerimento contra os 
votos dos Deputados Arnaldo Madeira e Luiz Carreira. 
O Presidente colocou em apreciação o item 20 e em 
virtude da ausência do Relator, foi designado Relator-
Substituto, o Deputado Pepe Vargas, que acatou na 
íntegra o parecer do relator. 20) PROJETO DE LEI Nº 
3.949-A/08 – do Poder Executivo (MSC nº 654/08) – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – 
DAS, destinados à Advocacia-Geral da União e à 
Procuradoria-Geral Federal”. RELATOR: Deputado RI-
CARDO BARROS. PARECER: pela adequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 3.949-A/08 e do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. Discutiram a matéria os Deputados 
Arnaldo Madeira, André Vargas, Ricardo Berzoini (que 
concedeu aparte ao Deputado Silvio Costa), Pedro 
Eugênio, João Magalhães, Jorge Boeira, Aelton Frei-
tas, Rodrigo Rocha Loures. O Deputado Luiz Carlos 
Hauly assumiu a presidência, nos termos regimentais 
e passou a palavra para discussão ao Deputado João 
Dado e Luiz Carreira. O Presidente, Deputado Vignat-
ti, reassumiu a presidência e anunciou que havia sobre 
a mesa REQUERIMENTO – dos Srs. Rodrigo Rocha 
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Loures e Pepe Vargas para “encerramento de discus-
são, nos termos regimentais”. O Deputado Luiz Carlos 
Hauly encaminhou contrariamente a matéria e o De-
putado Pepe Vargas favoravelmente. O Deputado Lo-
bbe Neto, Vice-Líder do PSDB, e o Deputado Luiz 
Carreira, pelo DEM, fizeram orientação de bancada 
manifestando-se contrariamente ao requerimento. Em 
votação, aprovado, o requerimento, contra os votos 
dos Deputados Julio Semeghini, Luiz Carlos Hauly, 
Arnaldo Madeira, Geraldinho e Luiz Carreira. O Presi-
dente informou que havia sobre a mesa REQUERI-
MENTO – do Sr. Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB, para 
adiamento de votação do item 20, por 05 sessões, nos 
termos regimentais. Encaminhou favoravelmente o 
Deputado Arnaldo Madeira e contrariamente o Depu-
tado Pepe Vargas. Em votação, rejeitado, o requeri-
mento contra os votos dos Deputados Luiz Carlos 
Hauly, Arnaldo Madeira e Luiz Carreira. O Presidente 
anunciou que havia sobre a mesa REQUERIMENTO 
– do Sr. Luiz Carreira – para adiamento de votação do 
item 20, por 04 sessões, nos termos regimentais. O 
Deputado Pepe Vargas apresentou questão de ordem 
para questionar sobre requerimento de retirada de 
pauta da referida matéria e informou que o mesmo fora 
rejeitado, e portanto não caberia requerimento de adia-
mento de votação. Diante disso, as manifestações efe-
tivadas pela oposição estariam prejudicadas. O Depu-
tado Luiz Carreira informou que o requerimento é re-
gimental. O Presidente informou que a mesa acolhera 
os questionamentos, mas que o requerimento é regi-
mental. Encaminhou favoravelmente ao requerimento 
o Deputado Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB e con-
trariamente, o Deputado Pepe Vargas. Em votação, 
rejeitado o requerimento contra os votos dos Deputa-
dos Luiz Carreira e Geraldinho. O Deputado Luiz Car-
reira e Pepe Vargas solicitaram verificação de votação. 
Procedida a chamada nominal, obteve-se 17 votos 
contrários e 1 voto favorável. Votaram contrariamente 
ao adiamento de votação os Deputados Aelton Feitas, 
André Vargas, Ciro Pedrosa, João Dado, Manoel Ju-
nior, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Berzoini, 
Vignatti e Virgílio Guimarães (Titulares); João Maga-
lhães, Jorge Boeira, Leonardo Quintão, Professor Se-
timo, Reginaldo Lopes, Tonha Magalhães e Zonta (Su-
plentes). O Deputado Geraldinho votou favoravelmen-
te ao requerimento. Rejeitado o requerimento. O Pre-
sidente informou que havia sobre a mesa REQUERI-
MENTO – do Sr. Lobbe Neto – para “quebra do inters-
tício regimental, para se proceder ao pedido de verifi-
cação de votação nos termos regimentais”. O Depu-
tado Luiz Carreira encaminhou, favoravelmente, a 
matéria. Em votação, o requerimento foi rejeitado con-
tra os votos dos Deputados Arnaldo Madeira e Luiz 

Carreira. O Presidente anunciou a votação do item 20. 
Aprovado, o parecer contra os votos dos Deputados 
Luiz Carreira e Arnaldo Madeira. O Deputado Alfredo 
Kaefer apresentou voto em separado. A seguir passou-
se a apreciação do item 21 e em virtude da ausência 
do Relator, foi designado Relator-Substituto, o Depu-
tado Pepe Vargas, que acatou na íntegra o parecer do 
relator. 21) PROJETO DE LEI Nº 3.944-A/08 – do Po-
der Executivo (MSC nº 649/08) – que “dispõe sobre a 
criação das Funções Comissionadas do INPI – FCIN-
PI, a extinção de cargos em comissão do grupo DAS, 
e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
dispor sobre a remuneração das FCINPI”. RELATOR: 
Deputado RICARDO BARROS. PARECER: pela ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto e das 
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público. O Presidente anunciou que havia 
sobre a mesa REQUERIMENTOS – dos Srs. Arnaldo 
Madeira e Guilherme Campos – para que “seja retira-
do de pauta o item 21, nos termos regimentais”. En-
caminhou, favoravelmente, o Deputado Arnaldo Ma-
deira e, contrariamente, o Deputado Pepe Vargas. Em 
votação, aprovados, unanimemente, os requerimentos. 
Retirado de pauta o item 21. O Presidente anunciou a 
apreciação do item 22. 22) PROJETO DE LEI Nº 3.950-
A/08 – do Poder Executivo (MSC nº 656/08) – que 
“dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério do Esporte”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela compa-
tibilidade e adequação financeira e orçamentária. O 
Deputado Virgílio Guimarães assumiu a presidência, 
nos termos regimentais. O Presidente, Deputado Vir-
gílio Guimarães, indagou aos membros se havia acor-
do para encerramento dos trabalhos, tendo em vista 
a evidente falta de quorum. Havendo acordo, o Presi-
dente, propôs requerimento de retirada de pauta dos 
demais itens. Manifestaram-se favoravelmente os De-
putados Pepe Vargas, pelo PT; Luiz Carreira, pelo DEM; 
Arnaldo Madeira, pelo PSDB; João Dado, pelo PDT; e 
Geraldinho, pelo PSOL. O Presidente anunciou a reti-
rada de pauta do item 22 e dos demais itens. 01) RE-
QUERIMENTO Nº 200/09 – do Sr. Guilherme Campos 
– para que seja convocada a participar de reunião de 
audiência pública a Ministra-Chefe da Casa Civil, Sra. 
Dilma Rousseff, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
suposta interferência em assuntos referentes à Recei-
ta Federal do Brasil. Retirado de pauta por acordo dos 
Srs. Líderes. 02) REQUERIMENTO Nº 201/09 – do Sr. 
Guilherme Campos – para que seja convidada a par-
ticipar de reunião de audiência pública a ex-Secretária 
da Receita Federal do Brasil – RFB, Sra. Lina Maria 
Vieira, a fim de prestar informações acerca de interfe-
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rências da Ministra-Chefe da Casa Civil em assuntos 
da RFB. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 
03) REQUERIMENTO Nº 202/09 – do Sr. Guilherme 
Campos – para que seja convidada a participar de 
reunião de audiência pública a Chefe de Gabinete do 
Secretário da Receita Federal do Brasil – RFB, Sra. 
Iraneth Dias Weiler, a fim de prestar informações acer-
ca de interferências da Ministra-Chefe da Casa Civil 
em assuntos da RFB. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 04) REQUERIMENTO Nº 203/09 – 
do Sr. Jorge Boeira – para que sejam convidados a 
participar de reunião de audiência pública o Ministro 
da Educação, Sr. Fernando Haddad; o Ministro da Ci-
ência e Tecnologia, Sr. Sergio Machado Rezende; o 
ex-Deputado Jorge Bittar; o Presidente da Associação 
Nacional de Pós-Graduandos, Sr. Hugo Valadares; o 
Presidente da União Nacional dos Estudantes, Sr. Au-
gusto Chagas; e o Presidente da União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas, Sr. Ismael Cardoso, a fim 
de debater o Projeto de Lei nº 2.315/03, que “dispõe 
sobre os critérios para definição dos valores das bol-
sas de fomento ao desenvolvimento científico, tecno-
lógico, artístico e cultural e dá outras providências”. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 05) 
REQUERIMENTO Nº 204/09 – do Sr. Pedro Eugênio 
– para que seja realizado Seminário a fim de debater 
a proposta de criação do Fundo Soberano Social do 
Brasil, nos termos do Projeto de Lei nº 5.417/09. Re-
tirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 06) RE-
QUERIMENTO Nº 205/09 – dos Srs. Carlos Melles e 
Guilherme Campos – para que sejam convidados a 
participar de reunião de audiência pública represen-
tantes da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB); da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); da 
Associação Nacional dos Procuradores da República 
(ANPR); do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil (Unafisco Sindical); do 
Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Na-
cional (Sinprofaz); da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); e da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), a fim de discu-
tir o Projeto de Lei nº 2.412/07, que “dispõe sobre a 
execução administrativa da Dívida Ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas 
respectivas autarquias e fundações públicas, e dá ou-
tras providências”, e seus apensados, os PL’s nºs 
5.080/09, 5.081/09 e 5.082/09. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 07) REQUERIMENTO Nº 
206/09 – do Sr. Pedro Eugênio – para que sejam con-
vidados a participar de reunião de audiência pública 
conjunta com a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural o Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Sr. Guilherme Cassel; o Pre-

sidente do Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, Sr. Rolf Hackbart; o Presidente da Associa-
ção Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ASBRAER, Sr. José Silva 
Soares; e o Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, Sr. Alberto 
Ercílio Broch, a fim de discutir o Projeto de Lei nº 
5.665/09, do Poder Executivo, que “institui a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para 
a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER, 
cria o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER, e dá outras providências”. Re-
tirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 08) PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.619/09 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal (MSC nº 627/08) – que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Federal da Alemanha sobre 
Cooperação Financeira 2003/2005/2006, celebrado 
em Brasília, em 14 de maio de 2008”. RELATOR: De-
putado VICENTINHO ALVES. PARECER: pela compa-
tibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 09) PROJETO DE LEI Nº 2.936-A/08 
– do Senado Federal (PLS Nºnº 456/07) – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fede-
ral de Uruaçu, no Estado de Goiás”. RELATOR: Depu-
tado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade 
e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 10) PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 118/03 – do Sr. Eduardo 
Valverde – que “institui a Lei Orgânica da Autonomia 
Universitária e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. PARECER: 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto e das emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Re-
tirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 11) PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 378/06 – do Sr. 
Antonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta dis-
positivo ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 
de junho de 2001, a fim de fixar prazo para a vigência 
da contribuição social devida pelos empregadores em 
caso de despedida sem justa causa”. RELATOR: De-
putado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária do 
Projeto, nos termos do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do Subs-
titutivo da CTASP, com emenda. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 12) PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 419/08 – do Sr. Carlos Souza – que 
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“autoriza o Poder Executivo a criar o Polo de Desen-
volvimento da Microrregião de Tefé, Estado do Ama-
zonas, assim como instituir o Programa Especial de 
Desenvolvimento Integrado dessa Microrregião”. RE-
LATOR: Deputado SILVIO COSTA. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 13) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
420/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Mi-
crorregião do Madeira, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado dessa Microrregião”. RELATOR: Deputa-
do JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 14) PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 76/07 – do Sr. José Fernan-
do Aparecido de Oliveira – que “modifica o art. 2º da 
Lei Complementar nº 125, de 2007”. (Apensados: PLP’s 
nºs 380/08, 403/08 e 475/09). EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: inclui municípios de Minas Gerais na área de abran-
gência da Sudene. RELATOR: Deputado JÚLIO CE-
SAR. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do PLP nº 76/07 e 
dos PLP’s nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apensados, e 
da emenda da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional; e, no mérito, 
pela aprovação do PLP nº 76/07 e dos PLP’s nºs 380/08, 
403/08 e 475/09, apensados, e da emenda da CAIN-
DR, com Substitutivo. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 15) PROJETO DE LEI Nº 5.779-A/05 
– do Sr. Rubens Otoni – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Universidade Federal da RIDE – Região 
Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito 
Federal”. (Apensado: PL nº 5.797/05). RELATOR: De-
putado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária do Proje-
to e do PL nº 5.797/05, apensado. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 16) PROJETO DE LEI Nº 
5.782-A/05 – do Sr. Eduardo Gomes – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Bico 
do Papagaio, com sede na cidade de Augustinópolis, 
no Estado do Tocantins, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-
mentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 17) PROJETO DE LEI Nº 5.966-A/05 – do Sr. 
Wellington Fagundes – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a instituir o Campos Universitário de Chapada dos 
Guimarães da Universidade Federal de Mato Grosso”. 
RELATOR: PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incom-

patibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes.18) 
PROJETO DE LEI Nº 5.969-A/05 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “autoriza o Poder Executivo a trans-
formar o Campus Universitário de Rondonópolis da 
Universidade Federal de Mato Grosso (CUR-UFMT) 
em Universidade Federal da Região Sul de Mato Gros-
so e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e ina-
dequação financeira e orçamentária. Retirado de pau-
ta por acordo dos Srs. Líderes. 19) PROJETO DE LEI 
Nº 2.578-A/07 – do Sr. Waldir Maranhão – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fede-
ral de Construção Naval de Cururupu, no Estado do 
Maranhão, e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado LEONARDO QUINTÃO. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 
23) PROJETO DE LEI Nº 3.454-A/08 – do Superior 
Tribunal Militar (Of. nº 305/08) – que “dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos, cargos em comissão e fun-
ções comissionadas nos Quadros de Pessoal da Jus-
tiça Militar da União”. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. PARECER: pela adequação financeira e orça-
mentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 24) PROJETO DE LEI Nº 1.165-A/07 – do Sena-
do Federal (PLS Nºnº 156/06) – que “concede indeni-
zação por dano moral às pessoas com deficiência fí-
sica decorrente do uso da talidomida e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Lí-
deres. 25) PROJETO DE LEI Nº 3.952-A/08 – do Poder 
Executivo (MSC nº 658/08) – que “cria a Carreira de 
Analista Executivo no âmbito do Poder Executivo e dá 
outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria 
a Carreira de Analista Executivo, cargos de analista 
executivo e a Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Suporte Administrativo. RELATOR: Deputado 
PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela adequação finan-
ceira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 26) PROJETO DE LEI Nº 1.417-B/99 
– do Sr. Fernando Ferro – que “dispõe sobre a partici-
pação do usuário na administração de entidades de 
pesquisa científica e tecnológica da administração fe-
deral, direta e indireta, o Compromisso de Desempe-
nho e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
VIRGÍLIO GUIMARÃES. PARECER: pela incompatibi-
lidade e inadequação financeira e orçamentária. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 27) PRO-
JETO DE LEI Nº 1.049-A/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 8.036, 
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de 11 de maio de 1990, que ‘dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço’ e dá outras providên-
cias”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: equipara o detentor 
de financiamento imobiliário de entidades fechadas de 
previdência complementar ao mutuário do SFH, para 
movimentação da conta vinculada do FGTS. RELATOR: 
Deputado SILVIO COSTA. PARECER: pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 28) PROJETO DE LEI Nº 
7.254-A/06 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “altera a 
exigibilidade bancária para aplicação em crédito rural”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: eleva para 30% (trinta por 
cento) a aplicação em crédito rural incidente sobre a 
média diária dos depósitos à vista das instituições fi-
nanceiras.RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 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 e da Emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da Emenda da CAPADR. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 29) PROJETO DE LEI Nº 
51-A/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “institui isenção 
de tributos federais incidentes sobre produtos destina-
dos à alimentação humana”. RELATOR: Deputado 
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária da emenda da Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 30) PROJETO DE LEI Nº 549-A/07 
– do Sr. Laerte Bessa – que “dispõe sobre a criação 
de Fundo de Reequipamento dos órgãos integrantes 
da Segurança Pública dos Estados e do Distrito Fede-
ral e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JÚLIO CESAR. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 31) PROJETO DE 
LEI Nº 1.072-A/07 – do Sr. Silvinho Peccioli – que “cria 
o Fundo Nacional de Amparo às Santas Casas de Mi-
sericórdia, destinando-lhe parte da arrecadação dos 
tributos federais incidentes sobre o fumo e as bebidas 
alcoólicas”. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Segu-
ridade Social e Família. Retirado de pauta por acordo 

dos Srs. Líderes. 32) PROJETO DE LEI Nº 1.859-A/07 
– do Sr. Neilton Mulim – que “dá nova redação ao in-
ciso IV do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: inclui como bene-
ficiário da isenção do IPI para aquisição de veículos o 
aposentado por invalidez. RELATOR: Deputado SILVIO 
COSTA. PARECER: pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 33) PROJETO DE LEI Nº 
1.955-A/07 – da Sra. Solange Almeida – que “acres-
centa 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 ali-
mentícia”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAM-
POS. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
rejeição. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 34) PROJETO DE LEI Nº 2.097-A/07 – do Sr. An-
tonio Carlos Magalhães Neto – que “acrescenta pará-
grafo 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. PARECER: 
pela inadequação financeira e orçamentária. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 35) PROJETO 
DE LEI Nº 2.994/08 – do Sr. Juvenil – que “dispõe so-
bre a transferência de crédito tributário consignado em 
decisão administrativa ou judicial”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: autoriza a transferência de crédito tributário 
a terceiros. RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA 
LOURES. PARECER: pela adequação financeira e or-
çamentária do Projeto e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto, com Substitutivo. Retirado de pauta por acor-
do dos Srs. Líderes. 36) PROJETO DE LEI Nº 3.256-
A/04 – do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico pelas 
equipes do Programa de Saúde da Família”. (Apensa-
do: PL nº 4.261/04). RELATOR: Deputado AELTON 
FREITAS. PARECER: pela inadequação financeira e 
orçamentária do PL 3.256-A/04 e do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família, e pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
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tária do PL 4.261/04, apensado. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 37) PROJETO DE LEI Nº 
4.855-A/05 – da Sra. Rose de Freitas – que “acrescen-
ta dispositivos ao art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, para dispor sobre a destinação dos 
valores arrecadados no leilão de veículos apreendidos 
e não reclamados por seus proprietários”. RELATOR: 
Deputado EDUARDO CUNHA. 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 do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Via-
ção e Transportes e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto e do Substitutivo da CVT, com Substitutivo. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 38) 
PROJETO DE LEI Nº 7.394-B/06 – do Sr. Ariosto Ho-
landa e outros – que “dispõe sobre o fomento à capa-
citação tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 39) PROJETO 
DE LEI Nº 1.418/07 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “altera a tributação dos rendimentos fi-
nanceiros percebidos por beneficiário residente ou 
domiciliado no exterior, revoga os arts. 1º e 3º da Lei 
nº 11.312, de 27 de junho de 2006, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL’s nºs 2.503/07, 2.791/08, 
2.967/08, 3.107/08 e 3.315/08). RELATOR: Deputado 
PEDRO NOVAIS. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e dos 
PL’s nºs 2.503/07, 2.967/08, 3.107/08, 3.315/08 e 
2.791/08, apensados; e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto e dos PL’s nºs 2.503/07, 2.967/08, 3.107/08 e 
3.315/08, apensados, com Substitutivo, e pela rejeição 
do PL nº 2.791/08, apensado. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 40) PROJETO DE LEI Nº 
3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson Soares – que “dispõe so-
bre a criação das sociedades seguradoras especiali-
zadas em microsseguros, dos corretores de seguros 
especializados e dá outras providências”. EXPLICA-
ÇÃO DA EMENTA: para comercialização de planos de 
microsseguros, cujos prêmios mensais não ultrapas-
sem o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). RELATOR: 
Deputado AELTON FREITAS. 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 emenda. Reti-
rado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presiden-

te encerrou os trabalhos às doze horas e doze minutos, 
antes porém, convocando os senhores parlamentares 
para as seguintes reuniões: hoje, 02 de setembro, 
quarta-feira, às 14:30h, na Sala da Presidência da Co-
missão de Finanças e Tributação, reunião de audiência 
pública da Comissão Especial do Sistema Financeiro 
destinada a tratar do tema Cartão de Crédito, com a 
presença do Sr. José Antônio Marciano, Diretor do De-
partamento de Operações Bancárias e de Sistema de 
Pagamentos do Banco Central do Brasil; às 16 horas, 
reunião deliberativa da Comissão Permanente de As-
suntos Municipais; e no dia 09 de setembro, às 10 ho-
ras, Reunião Ordinária Deliberativa, no Plenário De-
putado Mussa Demes (Plenário nº 04). E, para constar, 
eu, , Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, la-
vrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente e encaminhada à pu-
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. , Depu-
tado Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária 
realizada em 02 de Setembro 2009

Às dez horas e vinte minutos, do dia dois de setem-
bro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle, no Plenário 9, do Anexo II, da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado 
Silvio Torres. Registraram a presença os Senhores Depu-
tados Silvio Torres – Presidente, Rômulo Gouveia e Sueli 
Vidigal – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Carlos Willian, 
Devanir Ribeiro, João Magalhães, Leo Alcântara, Márcio 
Reinaldo Moreira, Milton Vieira, Rodrigo Maia, Simão Ses-
sim, Solange Almeida e Wellington Roberto – Titulares; 
Duarte Nogueira, Humberto Souto, José Carlos Vieira, 
Luiz Sérgio, Paulo Rocha, Vanderlei Macris e Vicentinho 
Alves – Suplentes. Não registrou a presença os Deputa-
dos Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, Edson Apare-
cido, Léo Vivas, Paulo Rattes e Vadão Gomes. Recebida 
comunicação da Deputada Sueli Vidigal informando sobre 
sua impossibilidade de participar da reunião da Comissão 
realizada no dia vinte sete de agosto do corrente, em vir-
tude de compromissos políticos partidários. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos. ATA: Em seqüência, o Presidente 
colocou à apreciação as Atas das Trigésima Quinta, Tri-
gésima Sexta e Trigésima Sétima reuniões, cujas leituras 
foram dispensadas, a pedido do Deputado Rômulo Gou-
veia. Não houve discussão. Em votação, as Atas foram 
aprovadas. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, inciso 
II, do Regimento Interno, o Presidente informou que fo-
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ram distribuídas listas dos expedientes recebidos pela 
Comissão, no período de dezoito de agosto a primeiro de 
setembro do corrente, dispensando, desta forma, a leitu-
ra dos citados expedientes. ORDEM DO DIA. Ao iniciar 
a Ordem do Dia, o Deputado Vanderlei Macris solicitou 
a retirada de pauta dos requerimentos de nºs 233/09 e 
234/09, de sua autoria, correspondentes aos itens 1 e 2 
da pauta, em razão da obstrução adotada por seu partido, 
o Partido da Social Democracia Brasileira. Em seguida, 
o Presidente perguntou ao Deputado Devanir Ribeiro se 
manteria ou retiraria seus requerimentos de nºs 249/09 e 
250/09, itens 4 e 5 da pauta. Ao fazer uso da palavra, o 
Deputado Devanir Ribeiro lamentou a posição dos parla-
mentares que se mantinham em obstrução, alegando ser 
tal posição prejudicial ao país, mas que concordava com 
a retirada dos requerimentos de sua autoria. Findas as 
discussões, a pedido dos respectivos autores, os Depu-
tados Vanderlei Macris e Devanir Ribeiro, foram retirados, 
por acordo, os requerimentos: Requerimento nº 233/09, 
do Deputado Vanderlei Macris, que “Requer à Comissão 
de Fiscalização Financeira convocar o Senhor Ministro 
Guido Mantega para prestar esclarecimentos sobre as 
notícias amplamente divulgadas pela imprensa, relativas 
à interferência política na Secretaria da Receita Federal, 
patrocinada por esse Ministro e pelo Palácio do Planalto, a 
qual levou 12 funcionários do alto escalão daquele órgão 
a pedir exoneração dos cargos que exerciam”; Reque-
rimento nº 234/09, do Deputado Vanderlei Macris, que 
“Requer à Comissão de Fiscalização Financeira convidar 
o Senhor Otacílio Cartaxo, Secretário da Receita Federal, 
para prestar esclarecimentos sobre as notícias amplamente 
divulgadas pela imprensa, relativas à interferência política 
naquela Secretaria, patrocinada pelo Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, e pelo Palácio do Planalto, a qual levou 
12 funcionários do alto escalão daquele órgão a pedir 
exoneração dos cargos que exerciam”; Requerimento 
nº 248/09, do Deputado Devanir Ribeiro, que “Requer se-
jam convidados os Srs. Altamir Dias de Souza, Dão Real 
Pereira dos Santos, Eugênio Celso Gonçalves, Fátima 
Maria Gondim Bezerra Farias, Frederico Augusto Gomes 
de Alencar, Henrique Jorge Freitas da Silva, José Carlos 
Sabino Alves, Luiz Gonzaga Medeiros Nóbrega, Luiz Sérgio 
Fonseca Soares, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Marcelo 
Lettieri Siqueira e Rogério Gemeria para prestarem escla-
recimentos a esta Comissão sobre possível ingerência 
política na Receita Federal do Brasil”; Requerimento nº 
249/09, do Deputado Devanir Ribeiro, que “Requer sejam 
convidados os Srs. Pedro Delarue – Presidente da UNA-
FISCO, Everardo Maciel – ex-Secretário da Receita Fe-
deral, Otacílio Cartaxo – Secretário da Receita Federal, e 
um representante dos servidores exonerados da Receita 
Federal, para debaterem sobre a Lei Orgânica do Fisco – 
LOF”. Prosseguindo a reunião, o Presidente concedeu a 

palavra ao Deputado Duarte Nogueira que ressaltou ser 
necessária a obstrução. Em seguida, o Deputado Rômu-
lo Gouveia solicitou ao Presidente que fosse incluído na 
pauta da próxima reunião requerimento de sua autoria, o 
de nº 229/2009. Ato contínuo, o Presidente retirou da pau-
ta, de ofício, as seguintes proposições: Requerimento nº 
248/09, dos Deputados Otávio Leite e Edson Aparecido, 
que “Requer que a Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle solicite ao TCU cópias das auditorias de fiscali-
zação referentes a projetos e contratos das obras de terra-
planagem no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro”; 
e a Proposta de Fiscalização e Controle nº 88/05, do 
Deputado Geraldo Resende, que “Propõe que a Comissão 
de iscalização e Controle da Câmara dos Deputados re-
alize ato de fiscalização e controle, com o auxílio do TCU, 
para verificar o cumprimento da Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000 pelos Estados e Distrito Federal, desde o 
exercício de 2001”. (Apensado: PFC 90/2005). Relator: De-
putado Vanderlei Macris. Relatório Final: pelo arquivamen-
to da PFC 88/05 e PFC 90/05 (apensada). Na seqüência, 
com a palavra, o Deputado Ademir Camilo informou que 
no período de nove a onze de setembro será realizado 
no Piauí um encontro nacional de secretários estaduais 
de Defesa Civil, e que ele, na qualidade de Presidente da 
Subcomissão Permanente de Defesa Civil, foi convidado 
para uma palestra sobre o Fundo Nacional de Defesa Civil, 
razão pela qual queria justificar sua ausência na próxima 
reunião. Em resposta, o Presidente elogiou o trabalho que 
está sendo realizado pela Subcomissão. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos às dez horas e trinta e oito minutos, antes, 
porém, convocou os Deputados para reunião deliberativa 
da Comissão a ser realizada dia nove de setembro, quar-
ta feira, às dez horas, e logo após para audiência pública 
destinada a discutir sobre as exigências para liberação 
de recursos dos convênios realizados pelos municípios, 
e discutir sobre as denúncias referentes à execução orça-
mentária e financeira, para constar, eu, Ariádna Edenice 
de Mendonça Vasconcelos, Secretária Substituta, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será as-
sinada pelo Presidente, Deputado Silvio Torres publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da 27ª Reunião Ordinária realizada em 2 
de setembro de 2009. 

Às quinze horas e três minutos do dia dois 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 Se-
nhores Deputados Roberto Britto – Presidente; Eliene 
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Lima e Dr. Talmir – Vice-Presidentes; Eduardo Amo-
rim, Emilia Fernandes, Iran Barbosa, Janete Rocha 
Pietá, Jurandil Juarez e Pedro Wilson – Titulares; 
Fátima Bezerra, Fernando Ferro, Glauber Braga e 
Lincoln Portela – Suplentes. Justificaram a ausência 
os Deputados Luiza Erundina e Nazareno Fonteles. 
Deixaram de comparecer os Deputados Francisco 
Praciano, José Carlos Vieira, Leonardo Monteiro, Luiz 
Carlos Setim, Sebastião Bala Rocha e Vadão Gomes. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
à apreciação as atas da 24ª, da 25ª e 26º reuniões, 
realizadas nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2009. 
Por terem sido distribuídas cópias, foi dispensada a 
leitura das atas, por solicitação do Deputado Eliene 
Lima e não havendo quem quisesse discuti-las ou a 
elas sugerir alterações, em votação, as atas foram 
aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: A – 
Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 93/09 – dos 
Srs. Luiza Erundina, Eliene Lima e Jurandil Juarez – 
que “requer a inclusão de convidados na audiência 
pública que propõe debater o fim da obrigatoriedade 
do diploma para o exercício do jornalismo e apontar 
novos caminhos para a regulamentação da profissão 
de jornalista, conforme Requerimento nº 84/2009”. O 
Deputado Eliene Lima procedeu à leitura e ao enca-
minhamento da matéria. Em votação, o requerimen-
to foi aprovado por unanimidade. B – Sugestões: 
2 – SUGESTÃO Nº 120/08 – da ASSOCIAÇÃO DAS 
CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DOZE 
– que “sugere Projeto de Lei para que todo profis-
sional da área médica e odontológica, que concluir 
a graduação em universidades públicas, preste ser-
viço voluntário por determinado tempo, atendendo à 
população carente”. RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação, nos termos 
do Projeto de Lei que apresenta. Não deliberado. 
3 – SUGESTÃO Nº 103/05 – do Centro de Teatro do 
Oprimido do Rio de Janeiro – que “estende às em-
pregadas domésticas o FGTS e determina outras 
providências”. (Apensado: SUG 104/2008) RELATOR: 
Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela apro-
vação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta. 
O Deputado Jurandil Juareza procedeu à leitura do 
parecer. Discutiu a matéria o Senhor Mário Avelino, 
representante do Instituto FGTS Fácil, entidade au-
tora da Sugestão 104/2008. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 4 – SUGESTÃO Nº 
156/09 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere a realização de reunião de audiência 
pública para discutir o tema: ‘compensação de dívida 
tributária e precatório judicial’”. RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação, nos 

termos do requerimento que apresenta. O Deputado 
Jurandil Juarez procedeu à leitura do parecer e não 
havendo quem quisesse discutir a matéria, em vo-
tação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
5 – SUGESTÃO Nº 170/09 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião para Audiência Pública para discutir o tema 
‘concurso público’.” RELATOR: Deputado JURANDIL 
JUAREZ. PARECER: pela aprovação, nos termos do 
requerimento que apresenta. O Deputado Jurandil 
Juarez procedeu à leitura do parecer e não haven-
do quem quisesse discutir a matéria, em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, 
às 15 horas e quarenta três minutos, antes convocan-
do os senhores Membros da Comissão para Reunião 
Ordinária Deliberativa, a realizar-se quarta-feira, dia 9 
de agosto, às 14 horas, no Plenário 3 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados. 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 MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Termo de Reunião

Em nove de setembro de dois mil e nove, a Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável deixou de realizar reunião deliberativa ordinária 
por falta de quorum. Assinaram o livro de presença os 
Senhores Deputados Marcos Montes – Vice-Presiden-
te; Antonio Carlos Mendes Thame, Antônio Roberto, 
Germano Bonow, Homero Pereira, Luiz Carreira, Paulo 
Teixeira, Rebecca Garcia e Zé Geraldo. E, para constar, 
eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei 
o presente Termo.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da 33ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica realizada em 25 de Agosto de 2009. 

Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia 
vinte e cinco de agosto de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Seguridade Social e Família, no Ane-
xo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Elcione Barbalho 
– Presidente; Fátima Pelaes, Eduardo Barbosa e Dr. 
Paulo César – Vice-Presidentes; Acélio Casagrande, 
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Alceni Guerra, Angela Portela, Antonio Bulhões, Ar-
mando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, 
Darcísio Perondi, Geraldo Resende, Germano Bonow, 
Jô Moraes, Jofran Frejat, José Carlos Vieira, Raimundo 
Gomes de Matos e Roberto Alves – Titulares; Antonio 
Carlos Chamariz, Bel Mesquita, Dr. Nechar, Eleuses 
Paiva, Íris de Araújo, Jorginho Maluly, Moises Aveli-
no, Nazareno Fonteles e Roberto Britto – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Lelo Coimbra, 
Luiz Alberto e Luiz Carlos Hauly, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Aline Corrêa, 
Andre Zacharow, Dr. Talmir, Henrique Fontana, José C. 
Stangarlini, José Linhares, Lael Varella, Luiz Bassuma, 
Manato, Maurício Trindade, Milton Vieira, Ribamar Alves, 
Rita Camata e Saraiva Felipe. Justificou a ausência a 
Deputada Rita Camata. ABERTURA: Havendo número 
regimental, a senhora Presidente declarou abertos os 
trabalhos e informou ao Plenário que a reunião fora 
convocada nos termos do Requerimento nº 296/09, de 
autoria do Deputado Dr. Nechar, para debater a interio-
rização da medicina no País, tendo como convidados 
os senhores José Luiz Gomes do Amaral, Presidente 
da Associação Médica Brasileira; Ricardo Affonso Fer-
reira, Presidente da ONG – Expedicionários da Saúde; 
Maria Helena Machado, Diretora de Gestão e da Re-
gulação do Trabalho do Ministério da Saúde; e Fábio 
Lambertini Tozzi, Coordenador do Núcleo de Saúde 
Comunitária do Projeto Saúde e Alegria. Em seguida, 
o Deputado Dr. Nechar, no exercício da Presidência, 
solicitou aos convidados que tomassem assento à 
Mesa e comunicou aos membros da Comissão que 
cada convidado teria o prazo de quinze minutos para 
fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo da Presidên-
cia, não podendo ser aparteados e que os Deputados 
inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo 
estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo 
de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para 
responder, facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo 
mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpe-
lar quaisquer presentes. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Presidente passou a palavra aos convi-
dados para que fizessem as suas considerações. ato 
contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-se 
os Deputados Elcione Barbalho, Moisés Avelino, José 
Linhares, Alceni Guerra, Eleuses Paiva, Germano Bo-
now, Jofran Frejat, Nazareno Fonteles e Lelo Coimbra. 
Na seqüência, após os esclarecimentos solicitados, os 
convidados fizeram suas considerações finais. O inteiro 
teor desta reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o respectivo acervo documental, para 
degravação mediante solicitação. ENCERRAMEN-
TO: Às dezoito horas e quatro minutos, o Deputado 
Dr. Nechar, no exercício da Presidência, encerrou os 

trabalhos, antes convocando os membros da Comis-
são para Reunião Ordinária a realizar-se na próxima 
quarta-feira, dia vinte e seis de agosto, às nove horas 
e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para discutir 
os ítens da pauta. E, para constar, eu, Lin Israel Costa 
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada 
Elcione Barbalho, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da 34ª Reunião Ordinária realizada em 26 
de Agosto de 2009. 

Às dez horas e dois minutos do dia vinte e seis 
de agosto de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 
07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Elcione Barbalho – Presidente; 
Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes; 
Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Andre Zacharow, 
Angela Portela, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, 
Dr. Talmir, Geraldo Resende, Germano Bonow, Jô Mo-
raes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, José Carlos 
Vieira, José Linhares, Luiz Bassuma, Manato, Maurício 
Trindade, Raimundo Gomes de Matos, Ribamar Alves, 
Roberto Alves e Saraiva Felipe – Titulares; Andreia 
Zito, Arlindo Chinaglia, Bel Mesquita, Carlos Bezerra, 
Cleber Verde, Dr. Nechar, Eleuses Paiva, Fernando 
Coruja, Geraldo Pudim, Geraldo Thadeu, Henrique 
Afonso, Iran Barbosa, Jorginho Maluly, Leonardo Vile-
la, Mário Heringer, Mauro Nazif, Moises Avelino, Na-
zareno Fonteles, Roberto Britto, Simão Sessim e So-
lange Almeida – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro, como não-mem-
bro. Deixaram de comparecer os Deputados Aline Cor-
rêa, Fátima Pelaes, Henrique Fontana, Lael Varella e 
Rita Camata. Justificou a ausência a Deputada Rita 
Camata. ABERTURA: Havendo número regimental, a 
senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as Atas das 31ª e 32ª reuniões, 
realizadas nos dias dezoito e dezenove de agosto de 
2009. Em votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM 
DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 306/09 – d o Sr. 
Armando Abílio, que requer a realização de Audiência 
Pública para discussão do Projeto de Lei nº 1.220, de 
2004 que dispõe sobre a elaboração de tabela de ho-
norários médicos, odontólogos e outros profissionais, 
como base mínima para contratos com as operadoras 
de planos de saúde. Manifestaram-se os Deputados 
Armando Abílio, Chico D’Angelo e José Linhares. EM 
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VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO 
COM ALTERAÇÃO. 2 – PROJETO DE LEI Nº 7.263/06, 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, que “dispõe sobre o monitoramento dos 
efeitos da radiação ionizante sobre a saúde de popu-
lações localizadas em regiões em que ocorram ativi-
dades nucleares”. RELATORA: Deputada ANGELA 
PORTELA. PARECER: pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição das Emendas da Comissão 
de Minas e Energia. RETIRADO DE PAUTA PELA 
RELATORA. 3 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 140/07, do Sr. Eudes Xavier, que “altera os arts. 11 
e 15 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 
2001, para extinguir o voto de qualidade dos conse-
lheiros presidentes do conselho deliberativo e do con-
selho fiscal das entidades fechadas de previdência 
complementar cujos patrocinadores sejam instituições 
públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, suas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas”. RELATOR: Deputado LAEL VA-
RELLA. PARECER: pela aprovação. VISTA AO DEPU-
TADO ANDRE ZACHAROW. 4 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 476/09, do Sr. Luiz Paulo Vello-
zo Lucas, que “altera os arts. 16, 19 e 20 da Lei Com-
plementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado ANDRE ZACHA-
ROW. PARECER: pela aprovação, com emendas. EM 
VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 5 – PROJETO DE LEI Nº 3.077/08, do Poder 
Executivo, que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, que dispõe sobre a organização da As-
sistência Social”. RELATOR: Deputado RAIMUNDO 
GOMES DE MATOS. PARECER: pela aprovação des-
te, da Emenda 11/2008 da CSSF, da Emenda 12/2008 
da CSSF, da Emenda 14/2008 da CSSF, da Emenda 
15/2008 da CSSF, da Emenda 17/2008 da CSSF, e da 
Emenda ao Substitutivo 1 ao SBT 1 CSSF, com subs-
titutivo, pela rejeição da Emenda 1/2008 da CSSF, da 
Emenda 3/2008 da CSSF, da Emenda 4/2008 da CSSF, 
da Emenda 5/2008 da CSSF, da Emenda 6/2008 da 
CSSF, da Emenda 7/2008 da CSSF, da Emenda 8/2008 
da CSSF, da Emenda 9/2008 da CSSF, da Emenda 
10/2008 da CSSF, da Emenda 13/2008 da CSSF, da 
Emenda 16/2008 da CSSF, e da Emenda 18/2008 da 
CSSF, e pela aprovação parcial da Emenda 2/2008 da 
CSSF. Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de 
Sá, Dr. Nechar, Dr. Talmir, Geraldo Resende, Germano 
Bonow e Luiz Bassuma, em 19/08/2009. O Deputado 
Dr. Talmir apresentou voto em separado em 25/08/2009. 
Manifestaram-se os Deputados Raimundo Gomes de 
Matos, Dr. Talmir, Saraiva Felipe, Armando Abílio, Edu-
ardo Barbosa, Jô Moraes, Luiz Bassuma, José Linha-

res e Manato. E M VOTAÇÃO, APROVADO O PARE-
CER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. APRE-
SENTOU VOTO EM SEPARADO O DEPUTADO DR. 
TALMIR. 6 – PROJETO DE LEI Nº 674/07, do Sr. Vac-
carezza, que “regulamenta o art. 226 § 3º da Consti-
tuição Federal, união estável, institui o divórcio de fato”. 
(Apensados: PL 1149/2007, PL 2285/2007 (Apensa-
dos: PL 4508/2008 e PL 5266/2009), PL 3065/2008, 
PL 3112/2008 e PL 3780/2008). RELATOR: Deputado 
JOSÉ LINHARES. PARECER: pela aprovação parcial 
deste e do PL 1149/2007, do PL 2285/2007, do PL 
3065/2008, do PL 3112/2008, do PL 3780/2008, do PL 
4508/2008, e do PL 5266/2009, apensados, pela apro-
vação da Emenda 1/2007 da CSSF, e pela aprovação 
das Emendas ao substitutivo: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 39, 43, 44, 45 E 46, e pela rejeição da Emendas 
ao Substitutivo: 2, 4, 5, 10, 12, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 30, 35, 38, 40, 41, 42 e 47, na forma do substitu-
tivo anexo. Vista conjunta aos Deputados Cida Diogo 
e Pastor Manoel Ferreira, em 04/12/2007. Os Deputa-
dos Pepe Vargas e Pastor Manoel Ferreira apresenta-
ram votos em separado. Manifestaram-se os Deputados 
José Linhares, Sérgio Barradas e Raimundo Gomes 
de Matos. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 7 – PROJETO DE LEI Nº 
7.029/06, do Poder Executivo (AV 489/2006), que 
“acresce dispositivos ao art. 22 da Lei nº 6.360, de 23 
de setembro de 1976, para dispor sobre registro e fra-
cionamento de medicamentos para dispensação, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado ARNALDO 
FARIA DE SÁ. PARECER: pela aprovação deste, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Alceni Guerra, em 
14/11/2007. Os Deputados Dr. Rosinha e Chico D’Angelo 
apresentaram votos em separado. Manifestaram-se os 
Deputados André Zacharow, Chico D’Angelo, Manato, 
Jô Moraes, Arnaldo Faria de Sá, Dr. Nechar, Eleuses 
Paiva, Germano Bonow, Mauro Nazif e Geraldo Re-
sende. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 8 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.223/92, ONAIREVES MOURA, que 
“dispõe sobre a autorização para as entidades des-
portivas promoverem concursos e sorteios de brindes”. 
(Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994, PL 
5315/2001 e PL 1720/1996) RELATOR: Deputado MÁ-
RIO HERINGER. PARECER: pela rejeição deste, e 
pela aprovação do PL 4542/1994, do PL 1720/1996, 
do PL 3231/2000, e do PL 5315/2001, apensados, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Geraldo Resende, em 
17/06/2009. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO GERALDO RESENDE. 9 – PRO-
JETO DE LEI Nº 7.377/02, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
estabelecer novos critérios de contribuição para efeito 
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de comprovação de tempo de atividade de contribuin-
te individual, bem como modifica dispositivos da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, que tratam da aposen-
tadoria especial”. RELATOR: Deputado GERMANO 
BONOW. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA PELO RELATOR. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
3.520/08, do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, que 
“altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que 
instituiu o Programa Bolsa Família”. RELATORA: De-
putada ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA PELA RELATORA. 11 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.227/09, do Sr. Cleber Verde, que 
“acrescenta capítulos à Lei nº 11.685 de 02 de junho 
de 2008, que institui o Estatuto dos Garimpeiros, para 
regulamentar a pensão vitalícia e a aposentadoria”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. PARE-
CER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2009 da 
CSSF. Manifestaram-se os Deputados Elcione Barba-
lho, Cleber Verde e Mauro Nazif. EM VOTAÇÃO, APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. O inteiro 
teor desta reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o respectivo acervo documental, para 
degravação mediante solicitação. ENCERRAMENTO: 
Às doze horas e trinta e cinco minutos, o Deputado Dr. 
Paulo César, no exercício da Presidência, declarou 
encerrado os trabalhos, antes convocando os membros 
da Comissão, para Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, a realizar-se na próxima terça-feira, dia pri-
meiro de setembro, às quatorze horas e trinta minutos, 
neste mesmo Plenário, para discutir as políticas vol-
tadas para combater a pedofilia, e convidando os 
Parlamentares para Reunião de Audiência Pública 
conjunta com a Comissão de Legislação Participativa 
a realizar-se, na próxima quinta-feira, dia vinte e sete 
de agosto, às nove horas, no Plenário três, para deba-
ter o Projeto de Lei nº 7.531, de 2006, de autoria do 
Deputado Henrique Afonso, que “Dispõe sobre o exer-
cício da atividade de Parteira Tradicional”. E, para 
constar, eu, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a pre-
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assi-
nada pela Presidente, Deputada Elcione Barbalho, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da 35ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca realizada em 1 de setembro de 2009. 

Às quinze horas e seis minutos do dia um de 
setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 

de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 
07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Elcione Barbalho – Presidente; 
Fátima Pelaes, Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César 
– Vice-Presidentes; Alceni Guerra, Andre Zacharow, 
Angela Portela, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Geraldo 
Resende, Germano Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat, 
José Linhares, Raimundo Gomes de Matos, Rita Ca-
mata e Roberto Alves – Titulares; Bel Mesquita, Carlos 
Bezerra, Eleuses Paiva, Iran Barbosa, Jorginho Maluly 
e Nazareno Fonteles – Suplentes. Compareceram tam-
bém os Deputados Fernando Nascimento e Marinha 
Raupp, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Acélio Casagrande, Aline Corrêa, Chi-
co D’Angelo, Henrique Fontana, José C. Stangarlini, 
José Carlos Vieira, Lael Varella, Luiz Bassuma, Mana-
to, Maurício Trindade, Ribamar Alves e Saraiva Felipe. 
O Deputado Neilton Mulin justificou as ausências dos 
dias vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete de agosto. 
ABERTURA: Havendo número regimental, a senhora 
Presidente declarou abertos os trabalhos e informou 
ao Plenário que a reunião fora convocada nos termos 
do Requerimento nº 274, de 2009, de autoria Fátima 
Pelaes, Elcione Barbalho, Eduardo Barbosa e Geral-
do Resende, para discutir as políticas voltadas para 
combater a pedofilia, tendo como convidados o Sena-
dor Magno Malta, Presidente da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito da Pedofilia; Juliana Carleal Mendes 
Cavaleiro, Delegada da Polícia Federal; Thiago Tava-
res Oliveira, Diretor da ONG Safernet Brasil; e Maura 
Luciane de Souza, Coordenadora-Geral de acompa-
nhamento das ações de proteção social do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em 
seguida, a Deputada Fátima Pelaes, no exercício da 
Presidência, solicitou aos convidados que tomassem 
assento à Mesa e comunicou aos membros da Co-
missão que cada convidado teria o prazo de quinze 
minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo 
da Presidência, não podendo ser aparteados e que os 
Deputados inscritos para interpelar os convidados po-
deriam fazê-lo estritamente sobre o assunto da expo-
sição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado 
igual tempo para responder, facultadas as réplicas e 
as tréplicas, pelo mesmo prazo, não sendo permitido 
interpelar quaisquer presentes. Dando prosseguimen-
to aos trabalhos, a Presidente passou a palavra aos 
convidados para que fizessem as suas considerações. 
Ato contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-
se os Deputados Darcísio Perondi e Dr. Paulo César. 
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Na seqüencia, após os esclarecimentos solicitados, os 
convidados fizeram suas considerações finais. O inteiro 
teor desta reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o respectivo acervo documental, para 
degravação mediante solicitação. ENCERRAMENTO: 
Às dezessete horas e cinqüenta e um minutos, a Pre-
sidente Deputada Elcione Barbalho encerrou os traba-
lhos, antes convocando os membros da Comissão para 
Reunião Ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, 
dia dois de setembro, às nove horas e trinta minutos, 
neste mesmo Plenário, para discutir os ítens da pauta. 
E, para constar, eu, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pela Presidente, Deputada Elcione Barbalho, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da 36ª Reunião Ordinária realizada em 2 
de setembro de 2009. 

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia dois 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 
07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Elcione Barbalho – Presidente; 
Fátima Pelaes e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes; 
Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Angela Portela, 
Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, 
Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Geraldo 
Resende, Germano Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat, 
José Linhares, Lael Varella, Luiz Bassuma, Maurício 
Trindade, Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, 
Roberto Alves e Saraiva Felipe – Titulares; Antonio 
Carlos Chamariz, Antonio Cruz, Arlindo Chinaglia, 
Carlos Bezerra, Cleber Verde, Dr. Nechar, Eleuses 
Paiva, Geraldo Pudim, Henrique Afonso, Iran Barbo-
sa, Jorginho Maluly, Leonardo Vilela, Mário Heringer, 
Mauro Nazif, Moises Avelino, Neilton Mulim, Roberto 
Britto, Simão Sessim e Solange Almeida – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Aline Corrêa, 
Andre Zacharow, Eduardo Barbosa, Henrique Fonta-
na, José C. Stangarlini, José Carlos Vieira, Manato 
e Ribamar Alves. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, a senhora Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 33ª e 
34ª reuniões, realizadas nos dias vinte e cinco e vinte 
e seis de agosto de 2009. Em votação, as Atas foram 
aprovadas. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO 

Nº 307/09, do Sr. Saraiva Felipe, que solicita que seja 
realizada audiência pública para discutir o Projeto de 
Lei nº 5022 de 2009, que “Assegura validade nacio-
nal à Declaração de Nascido Vivo/DNV, regula sua 
expedição e dá outras providências”. EM VOTAÇÃO, 
O REQUERIMENTO FOI APROVADO. 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 308/09, d o Sr. Darcísio Perondi, que 
requer a realização de audiência pública para discu-
tir a grave situação dos aposentados no Brasil, bem 
como as várias propostas legislativas em tramitação 
no Congresso Nacional, que afetam esta classe. EM 
VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. O 
DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ SUBSCRE-
VEU O REQUERIMENTO. 3 – PROJETO DE LEI Nº 
4.881/09 – do Sr. Gilmar Machado – que “altera a reda-
ção do § 2º do art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2001, para admitir o abatimento do saldo devedor 
junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior – FIES, mediante serviço profissional 
junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, nas áreas de 
Odontologia e Enfermagem, em localidades carentes”. 
(Apensados: PL 4974/2009, PL 4945/2009 (Apensa-
do: PL 5370/2009 (Apensados: PL 5558/2009 e PL 
5628/2009)) e PL 5413/2009). RELATOR: Deputado 
JOFRAN FREJAT. PARECER: a proferir. RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR. 4 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.555/04 – do Sr. José Eduardo Cardozo – que 
“estabelece normas gerais em contratos de seguro 
privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Có-
digo Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 
1966”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela incompetência deste. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. O inteiro teor desta reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
respectivo acervo documental, para degravação me-
diante solicitação.ENCERRAMENTO: Às dez horas e 
vinte e cinco minutos, o Deputado Dr. Paulo César, no 
exercício da Presidência, encerrou os trabalhos, antes 
convocando os membros da Comissão para Reunião 
Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxi-
ma quinta-feira, dia três de setembro, às nove horas 
e trinta minutos, no Plenário 11, para discutir a dis-
pensação do medicamento TAMIFLU. E, para constar, 
eu, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela 
Presidente, Deputada Elcione Barbalho, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR 
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e seis de agosto de dois mil e nove, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a 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”, por 
falta de quórum. Assinaram o livro de presença os Se-
nhores Deputados Armando Abílio – Presidente; Chico 
Alencar, Dr. Rosinha, Elismar Prado, Emilia Fernandes, 
Jorge Boeira, Joseph Bandeira, Nazareno Fonteles e 
Raimundo Gomes de Matos. E, para constar, eu, Cláu-
dia Matias, Secretária, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR 
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA 

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 2 
de setembro de 2009.

Às quinze horas e oito minutos do dia dois de se-
tembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 47, de 2003, do Senado 
Federal, que “altera o art. 6º da Constituição Federal, para 
introduzir a alimentação como direito social”, no Anexo II, 
Plenário 15 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Armando Abílio – Presidente; 
Antonio Cruz, Chico Alencar, Jorge Boeira, Joseph Ban-
deira, Paulo Rubem Santiago e Valadares Filho – Titula-
res; Dr. Rosinha, Elismar Prado, Emilia Fernandes, Gilmar 
Machado, Ilderlei Cordeiro, Raimundo Gomes de Matos e 
Ribamar Alves – Suplentes.Deixaram de comparecer os 
Deputados Acélio Casagrande, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Dr. Talmir, Eleuses Paiva, Geraldo Thadeu, Lelo 
Coimbra, Nazareno Fonteles, Roberto Magalhães, Rose 
de Freitas, Thelma de Oliveira e Tonha Magalhães. Justi-
ficou a ausência o Deputado Nazareno Fonteles. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da primeira reunião, realizada no dia vinte de agosto 
de 2009, cuja leitura foi dispensada a pedido da Depu-

tada Emília Fernandes. Em votação, a Ata foi aprovada. 
EXPEDIENTE: O Presidente anunciou o recebimento das 
seguintes correspondências: do Diretor da Consultoria 
Legislativa, designando para prestar assessoramento 
técnico-legislativo e especializado aos trabalhos desta 
comissão especial o Dr. Walter Simões Filho, Consultor 
Legislativo; do Deputado Nazareno Fonteles, justifican-
do a ausência à presente reunião, por se encontrar em 
missão oficial, representando esta casa na Conferência 
Interparlamentar sobre “Direito à Segurança Alimentar”, 
que acontece na cidade do Panamá de dois a quatro do 
corrente. Antes de passar iniciar-se a Ordem do Dia, a 
Deputada Emília Fernandes pediu a palavra para regis-
trar o recebimento de correspondência da Presidente 
da ABRANDH, Marília Leão, manifestando apoio aos 
trabalhos da Comissão Especial e pedindo celeridade no 
processo de análise e votação da PEC 47-A/03. ORDEM 
DO DIA: I – Eleição dos Vice-Presidentes; e II – Delibera-
ção de Requerimentos. O Presidente esclareceu a todos 
que diante da inexistência, até aquele momento, de can-
didaturas aos cargos de Vice-Presidentes, ele passaria 
diretamente ao segundo item da pauta. O requerimento 
a seguir teve o encaminhamento de votação feito pela 
Deputada Emília Fernandes, que subscreveu o requeri-
mento tornando-se co-autora. REQUERIMENTO Nº 1/09 
– do Sr. Nazareno Fonteles – que “solicita a realização 
de audiências públicas para ouvir representantes das 
seguintes entidades e órgãos públicos: CONSEA, FAO, 
FBSAN, Min. do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), Min. do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
ABRANDH, FIAN/BRASIL, Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República; IBASE; Conse-
lho Federal de Nutricionistas (CFN); PNAE/MEC/FNDE; 
CONAB/MAPA; bem como os Srs. José Padilha, Diretor 
e produtor de cinema; e Dom Mauro Morelli, presidente 
do CONSEA/MG, para discutir o tema ‘A PEC 47-03 e 
a realização do Direito Humano à Alimentação Adequa-
da’”. Submetido a votação, o requerimento foi APROVA-
DO com a inclusão, sugerida pelo Presidente Armando 
Abílio, do nome da Dra. Lúcia Braga, ex-deputada federal 
e atual Presidente da Fundação de Ação Comunitária 
vinculada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano do Governo da Paraíba. Usaram da palavra os 
Deputados Valadares Filho e Raimundo Gomes de Ma-
tos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente convocou reunião ordinária para o dia nove 
de setembro, quarta-feira, às quatorze horas, para elei-
ção dos vice-presidentes e audiência pública, e encerrou 
os trabalhos às quinze horas e vinte e nove minutos. E, 
para constar, eu, Raquel Andrade de Figueiredo, lavrei a 
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presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Armando Abílio, 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.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 18 
de agosto de 2009. 

Às quatorze horas e cinquenta e quatro minutos do 
dia dezoito de agosto de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão 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 Constituição Federal, 
criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas”, no 
Anexo II, Plenário 12 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Mauro Benevides – 
Presidente; Antonio Bulhões – Vice-Presidente; Júlio Del-
gado – Relator; Eduardo Valverde, Humberto Souto, Ro-
berto Magalhães, Sebastião Bala Rocha, Vicentinho Alves 
e Vital do Rêgo Filho – Titulares; Antonio Carlos Biscaia, 
Átila Lins e Joaquim Beltrão – Suplentes. Compareceu tam-
bém o Deputado José Carlos Araújo, como não-membro. 
Deixaram de registrar presença os Deputados André Var-
gas, Augusto Farias, Benedito de Lira, Dr. Rosinha, Efraim 
Filho e Roberto Santiago. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da sétima reunião, realizada 
no dia vinte e três de junho de dois mil e nove, cuja leitura 
foi dispensada a pedido do Deputado Vital do Rêgo Filho. 
Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presi-
dente informou ao Plenário que havia sido deferido reque-
rimento de sua autoria para apensação da PEC 146/07, 
do Sr. Jackson Barreto, à PEC 28/07. Também informou 
que transcorrera a trigésima quinta sessão do prazo de 
quarenta sessões da Comissão para apreciar a matéria, 
e que requerimento para prorrogação desse prazo por 
mais vinte sessões já havia sido apresentado e deferido. 
Ato contínuo, passou-se à ORDEM DO DIA: Discussão 
e votação da PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO Nº 28/07 – do Sr. Vital do Rêgo Filho e outros – que 
“acrescenta o art.73-A à Constituição Federal, criando o 
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, orgão exter-
no de controle das Cortes de Contas”. (Apensada: PEC 
146/07.) Pela ordem, pediram a palavra os Deputados Vital 

do Rêgo Filho, Humberto Souto, Atíla Lins e Vicentinho Al-
ves, que, na oportunidade, solicitaram vista. O Presidente, 
então, dando como lido o parecer do relator por ter sido 
distribuído em cópias, atendeu à solicitação, conceden-
do VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS ÁTILA LINS, 
HUMBERTO SOUTO, VICENTINHO ALVES E VITAL 
DO RÊGO FILHO. O Deputado Átila Lins pediu a palavra 
para encaminhar ao relator, por meio da presidência da 
Comissão, sugestão de alteração do substitutivo apresen-
tado. O Deputado Vital do Rêgo Filho usou da palavra para 
registrar e agradecer a prestigiosa presença do Deputado 
José Carlos Araújo, presidente do Conselho de Ética, e 
para sugerir que todos os convidados que participaram das 
audiências públicas realizadas na Comissão fossem comu-
nicados sobre a iminente discussão e votação do parecer 
do relator, prevista para a próxima reunião, no que aquies-
ceu o Presidente. ENCERRAMENTO: Nada mais haven-
do a tratar, o Presidente convocou reunião ordinária para 
o dia vinte e cinco do corrente, às quatorze horas e trinta 
minutos, para discussão e votação do parecer do relator, 
e encerrou os trabalhos às quinze horas e dois minutos. 
E, para constar, eu, Cláudia Maria Borges Matias, lavrei 
a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Mauro Benevides, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente a 
integrar o acervo documental desta reunião.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e cinco de agosto de dois mil e nove, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 28, de 2007, do Sr. Vital do Rego Fi-
lho, que “Acrescenta o art.73-A à Constituição Federal, 
criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas”, 
por falta de quórum. Assinaram o livro de presença os 
Senhores Deputados Mauro Benevides – Presidente; 
Júlio Delgado – Relator; Átila Lins, Eduardo Valverde, 
Roberto Magalhães, Vicentinho Alves e Vital do Rêgo 
Filho. E, para constar, eu, Cláudia Maria Borges Ma-
tias, Secretária, lavrei o presente Termo.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Termo de Reunião

Em primeiro de setembro de dois mil e nove, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 28, de 2007, do Sr. Vital do Rego Fi-
lho, que “acrescenta o art.73-A à Constituição Federal, 
criando o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas”, 
por falta de quórum. Assinaram o livro de presença os 
Senhores Deputados Mauro Benevides – Presidente; 
Benedito de Lira – Vice-Presidente; Andre Vargas, An-
tonio Carlos Biscaia, Eduardo Valverde, Joaquim Bel-
trão, Sebastião Bala Rocha, Vicentinho Alves e Vital do 
Rêgo Filho. E, para constar, eu, Cláudia Maria Borges 
Matias, Secretária, lavrei o presente Termo.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Duarte Nogueira
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 

E CONTROLE DE Nº 82/2009, LEO ALCÂNTARA, 
“Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle realize ato de fiscalização sobre as ações 
previstas no Projeto de Lei nº 1, de 2009-CN, a serem 
executadas pela Secretaria Especial de Portos.

Sala da Comissão, 9 setembro de 2009 – Depu-
tado Silvio Torres, Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR 
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Designo relator da seguinte proposição o Senhor 
Deputado Lelo Coimbra. 

PEC 47/2003 – do Senado Federal – Antonio 
Carlos Valadares – que “Altera o art. 6º da Constitui-
ção Federal, para introduzir a alimentação como direito 
social. Apensada a PEC-64/2007”. 

Sala da Comissão 20 de agosto de 2009 – De-
putado Armando Abílio, Presidente. 

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO-
SEMARY BARRETO CHAVES, ponto nº 115.914, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WA-
SHINGTON DA COSTA E SILVA, ponto nº 111.617, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ITALO JUNIOR VIEIRA TODDE 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Traba-
lhista Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JOÃO AUGUSTO RICO NOGUEI-
RA para exercer, no Departamento de Comissões, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, MARA DALILA DAMASCE-
NO OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 9 de setembro de 
2009.– Michel Temer, Presidente.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 48879 

PORTARIA



MESA DIRETORA
Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP
1º Vice-Presidente:
MARCO MAIA - PT - RS
2º Vice-Presidente:
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - DEM - BA
1º Secretário:
RAFAEL GUERRA - PSDB - MG
2º Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE
3º Secretário:
ODAIR CUNHA - PT - MG
4º Secretário:
NELSON MARQUEZELLI - PTB - SP
1º Suplente de Secretário:
MARCELO ORTIZ - PV - SP
2º Suplente de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA
3º Suplente de Secretário:
LEANDRO SAMPAIO - PPS - RJ
4º Suplente de Secretário:
MANOEL JUNIOR - PSB - PB

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PTC
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho (1º Vice), Colbert Martins, Edinho Bez,
Eunício Oliveira, Gastão Vieira (Licenciado), Maria Lúcia Cardoso,
Mauro Benevides, Osmar Serraglio, Celso Maldaner, Darcísio
Perondi, Geraldo Pudim, Marcelo Melo, Pedro Novais, Valdir
Colatto, Vital do Rêgo Filho, Laerte Bessa, Eduardo Cunha,
Rodrigo Rocha Loures e Albérico Filho.

PT
Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA

Vice-Líderes:
Anselmo de Jesus, Antonio Carlos Biscaia, Carlos Zarattini, Décio
Lima, Devanir Ribeiro, Domingos Dutra, Fernando Ferro,
Francisco Praciano, Geraldo Simões, Iriny Lopes, José Genoíno,
José Guimarães, Luiz Sérgio, Nilson Mourão, Paulo Rocha, Pepe
Vargas, Vicentinho, Reginaldo Lopes, Jilmar Tatto e Virgílio
Guimarães.

DEM
Líder: RONALDO CAIADO

Vice-Líderes:
Paulo Bornhausen (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado,
Efraim Filho, Felipe Maia, Guilherme Campos, João Oliveira,
Jorginho Maluly, José Carlos Aleluia, Lira Maia, Luiz Carreira,
Marcio Junqueira, Onyx Lorenzoni, Roberto Magalhães e Alberto
Fraga.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Duarte Nogueira (1º Vice), Bruno Araújo, Lobbe Neto, Raimundo
Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de Andrada, Paulo Abi-
ackel, Professor Ruy Pauletti, Renato Amary, Wandenkolk
Gonçalves, Professora Raquel Teixeira, William Woo, Pinto
Itamaraty, Antonio Feijão e Edson Aparecido.

Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB
Líder: MÁRCIO FRANÇA

Vice-Líderes:
Rodrigo Rollemberg (1º Vice), Ciro Gomes, Marcondes Gadelha,
Marcelo Serafim, Dr. Ubiali, Lídice da Mata, Valadares Filho, Júlio

Delgado, Daniel Almeida, Flávio Dino, Cleber Verde, Silvio Costa
e Perpétua Almeida.

PR
Líder: SANDRO MABEL

Vice-Líderes:
Lincoln Portela (1º Vice), Aelton Freitas, Chico da Princesa,
Giacobo, Jofran Frejat, José Rocha, Leo Alcântara, Lúcio Vale,
Neilton Mulim, Gorete Pereira e João Carlos Bacelar.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Pedro
Henry, Simão Sessim, Vilson Covatti, Roberto Britto, Dilceu
Sperafico, Paulo Maluf e João Pizzolatti.

PDT
Líder: DAGOBERTO

Vice-Líderes:
Brizola Neto (1º Vice), Miro Teixeira, Paulo Pereira da Silva,
Paulo Rubem Santiago, Ademir Camilo, Wolney Queiroz e
Damião Feliciano.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Luiz Carlos Busato (1º Vice), Alex Canziani, Arnaldo Faria de Sá,
Pastor Manoel Ferreira, Paes Landim e Pedro Fernandes.

PV
Líder: EDSON DUARTE

Vice-Líderes:
Antônio Roberto, José Fernando Aparecido de Oliveira e Roberto
Santiago.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Humberto Souto.

PSC
Líder: HUGO LEAL

Vice-Líderes:
Eduardo Amorim (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca e Regis de
Oliveira.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD

PSOL
Repr.:

PHS
Repr.: MIGUEL MARTINI

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: ANDRÉ DE PAULA



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

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

Amapá
Antonio Feijão - PSDB
Dalva Figueiredo - PT
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Francisco Praciano - PT
Lupércio Ramos - PMDB
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP
Moises Avelino - PMDB

Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Washington Luiz - PT
Zé Vieira - PR

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Elizeu Aguiar - PTB
José Maia Filho - DEM
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM



Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR

José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PR
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB



Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
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 - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
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 - PSDB

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 - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
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
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 - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
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
Flávio Bezerra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim

Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão (Licenciado)
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Márcio Marinho
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 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 (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Washington Luiz Neudo Campos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Geraldo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Valtenir Pereira

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do

PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432



FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes Flávio Bezerra
Jader Barbalho João Matos
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Pimenta Márcio Marinho
Paulo Roberto Pereira Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes
(Licenciado)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Mendonça Bezerra
Paulo Bornhausen Julio Semeghini
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
Solange Amaral Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Sueli Vidigal
Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do

PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)

1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian
Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Eliseu Padilha Domingos Dutra
Emiliano José Dr. Paulo César
Geraldo Pudim vaga do PV Dr. Rosinha
Gerson Peres Eduardo Amorim
Jefferson Campos Fátima Bezerra
João Paulo Cunha George Hilton
José Eduardo Cardozo Hugo Leal
José Genoíno Ibsen Pinheiro
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marçal Filho José Guimarães
Marcelo Guimarães Filho Leo Alcântara
Marcelo Itagiba 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 Nelson Bornier
Pastor Manoel Ferreira Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Paulo Rattes
Regis de Oliveira Ricardo Barros
Rubens Otoni Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro Sandro Mabel
Tadeu Filippelli Wilson Santiago

Vicente Arruda (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho
(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
Fernando Coruja Edson Aparecido
Indio da Costa vaga do PSOL Humberto Souto
João Almeida Jairo Ataide
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Major Fábio
José Maia Filho Moreira Mendes

Jutahy Junior Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes



Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Marcos Medrado

Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Sergio Petecão
Valtenir Pereira Silvio Costa
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga) Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Wladimir Costa

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga
PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152

Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
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
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo José Airton Cirilo
Francisco Praciano Jurandy Loureiro
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro

José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga) 1 vaga

(Dep. do PV ocupa a vaga)



PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Lincoln Portela
Pastor Pedro Ribeiro Luiz Alberto
Pedro Wilson Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

2 vagas 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga

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 Chico Abreu
Bel Mesquita Elismar Prado
Carlos Abicalil Emiliano José
Fátima Bezerra Eudes Xavier
Gastão Vieira (Licenciado) Fernando Nascimento
Iran Barbosa Geraldo Resende
João Matos Jairo Carneiro
Joaquim Beltrão José Linhares
Joseph Bandeira Marcelo Almeida
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário Osmar Serraglio
Neilton Mulim Pedro Wilson
Osvaldo Biolchi Roberto Alves
Professor Setimo vaga do

PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha Loures

Raul Henry vaga do PV (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a 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
Nilmar Ruiz Luiz Carlos Setim
Pinto Itamaraty Narcio Rodrigues
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Magalhães

(Dep. do PRB 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 Severiano Alves
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)



2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho

Julio Semeghini Nelson Proença vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin

Silvio Costa 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 Augusto Farias

PSDB/DEM/PPS

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

Vanderlei Macris
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo 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

Jurandil Juarez Rodrigo Rocha
Loures

Leonardo Monteiro Sabino Castelo
Branco

Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha 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 Aline Corrêa
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) Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim

Gervásio Silva Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Andre Vargas
Alexandre Santos Chico D'angelo
Bernardo Ariston Edinho Bez
Carlos Alberto Canuto Edio Lopes
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Jilmar Tatto
Ernandes Amorim João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão

Fernando Marroni Luiz Bassuma
Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
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 Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin Silvio Costa

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Fábio Ramalho Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Pastor Pedro Ribeiro



(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Paulo Pimenta

(Dep. do PV ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga) Regis de Oliveira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

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 vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN Marcelo Melo

ocupa a vaga)
(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
Antonio Bulhões vaga do

PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita

Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Geraldo Pudim
Chico D'angelo Henrique Afonso
Darcísio Perondi Iran Barbosa
Dr. Paulo César 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 Roberto Britto

Jofran Frejat Simão Sessim
José Linhares Solange Almeida
Luiz Bassuma Waldemir Moka
Maurício Trindade 1 vaga
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira João Campos
Lael Varella Jorginho Maluly
Raimundo Gomes de Matos Leandro Sampaio



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga Ronaldo Caiado
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 Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho

Pedro Henry (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
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(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 Cida Diogo
Carlos Eduardo Cadoca Fátima Pelaes
Deley Gilmar Machado
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Airton Roveda vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas

Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Lúcio Vale vaga do PV Rubens Otoni
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

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
José Mendonça Bezerra Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PSDB
Bruno Araújo

PP
Jairo Carneiro

PDT
João Dado

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

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
Laerte Bessa
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg
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
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira

Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo

Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel
Fernandes

Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV
Sarney Filho Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim
Dalva Figueiredo Nazareno Fonteles
José Santana de Vasconcellos Pastor Pedro Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim

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
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: Antonio Bulhões (PMDB)



2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde 4 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

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
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 (PMDB)
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
Elcione Barbalho Luiz Couto
Fátima Bezerra 4 vagas
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Rita Camata

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Edmilson Valentim
Sueli Vidigal Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar 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: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier



Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes
Rita Camata Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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 Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins 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 (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat



Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia 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
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
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 Sueli Vidigal

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 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão (Licenciado) Waldir Maranhão
(Licenciado)

Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen Professora Raquel
Teixeira



Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga) Severiano Alves

PV
1 vaga Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
João Leão (Licenciado) Colbert Martins
Luiz Carlos Busato Edinho Bez
Marcelo Castro Janete Rocha Pietá
Marcelo Teixeira Pedro Eugênio
Paulo Teixeira 3 vagas
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
Dr. Nechar 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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Átila Lins
Chico Abreu Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
Flávio Bezerra Elizeu Aguiar
José Otávio Germano Emilia Fernandes
Laerte Bessa Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Neilton Mulim
Paulo Pimenta Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Abelardo Lupion
Major Fábio Guilherme Campos vaga do PHS

Mendonça Prado José Maia Filho
William Woo Moreira Mendes
1 vaga 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Damião Feliciano
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)

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: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
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
Severiano Alves 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 336-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO IV DO CAPUT DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, TRATANDO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À

RECOMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS".
Presidente: Fernando Ferro (PT)
1º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
2º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Sá Antônio Carlos Biffi

Dilceu Sperafico Dr. Paulo César
Fernando Ferro Hugo Leal vaga do PSOL

José Carlos
Araújo Marcelo Melo

José Guimarães Mauro Benevides
Luiz Couto Mauro Lopes
Nelson Bornier Pastor Manoel Ferreira
Nelson Trad Rubens Otoni
Pedro Chaves Vilson Covatti

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Abelardo Lupion Eduardo Gomes
Bonifácio de
Andrada Gervásio Silva

Humberto Souto Ilderlei Cordeiro
João Campos Paulo Magalhães
Solange Amaral Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Francisco Tenorio
Mário Heringer Ribamar Alves

PV
Roberto Santiago Ciro Pedrosa

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Fermando Maia 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 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:



2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
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 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: Antonio Feijão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS



Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Francisco Rodrigues 4 vagas
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Urzeni Rocha

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: William Woo (PSDB)

3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga) Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS

Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado) Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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:
2º Vice-Presidente:
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
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): 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
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara Sabino Castelo
Branco

Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio Vital do Rêgo
Filho

Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Pereira Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro (Licenciado)



PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
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 1.627, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,

QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)

3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho Luciana Costa
Jofran Frejat Maria do Rosário
Luiz Couto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson 4 vagas
Rita Camata
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
Nilmar Ruiz 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Manuela D'ávila
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Marcelo Ortiz

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO
WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO
PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
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 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Eduardo da Fonte Marcelo Guimarães Filho
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 3 vagas
Vignatti
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Walter Ihoshi
Luiz Carlos Hauly 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 2 vagas
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
Sueli Vidigal Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Biscaia Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga Pastor Pedro Ribeiro
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/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 Antonio Bulhões
Gladson Cameli Carlos Santana
Luciana Costa Filipe Pereira
Marinha Raupp José Airton Cirilo
Pastor Manoel Ferreira Maurício Quintella Lessa
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Raul Henry 3 vagas
Reginaldo Lopes
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Nilmar Ruiz
Felipe Maia Rodrigo de Castro
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 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 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Veloso Valdir Colatto
Vicentinho 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)
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Eduardo
Cardozo Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL
Luciana Genro
(Licenciado)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(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 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 Bulhões Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Elismar Prado
Dalva Figueiredo Emilia Fernandes
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Luiz Bassuma Paulo Henrique Lustosa
Maria do Rosário 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Nilmar Ruiz 4 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Solange Amaral
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas

Sueli Vidigal
PV

Dr. Talmir Dr. Nechar
PHS

Miguel Martini 1 vaga
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
Manoel Junior Dagoberto
Paulo Rubem Santiago Dr. Ubiali
Vanessa Grazziotin Jô Moraes

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
Carlos Melles Arolde de Oliveira
Claudio Cajado Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bispo Gê Tenuta
Narcio Rodrigues Bruno Rodrigues
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 Léo Vivas
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
Albérico Filho Décio Lima
Antonio Carlos Biscaia Domingos Dutra
Arnaldo Faria de Sá Francisco Praciano
Iriny Lopes Laerte Bessa
José Carlos Araújo Luiz Carlos Busato
Luiz Alberto Neilton Mulim
Marcelo Itagiba Paes de Lira
Marcelo Melo Pedro Wilson
Pastor Pedro Ribeiro 4 vagas
Paulo Pimenta
Simão Sessim
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Jorginho Maluly

Carlos Sampaio Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Campos 6 vagas
José Maia Filho
Major Fábio
Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Manuela D'ávila
Severiano Alves Paulo Rubem Santiago

Vanessa Grazziotin (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

DEM
Marcio Junqueira

PSDB
Urzeni Rocha

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

DEM
Paulo Bornhausen

PSDB
Gervásio Silva

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

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

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil
José Mentor Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Fátima Pelaes
Nelson Marquezelli Milton Monti
Paulo Maluf Rubens Otoni
Reginaldo Lopes Zezéu Ribeiro
Regis de Oliveira 2 vagas
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
Marcondes Gadelha
Miro Teixeira

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

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

DEM
Jorge Khoury

PSDB
Paulo Abi-ackel

PR

Maurício Quintella Lessa
PP

José Otávio Germano
PSB

Luiza Erundina
PTB

Armando Monteiro
PV

Dr. Nechar
PPS

Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

 
SEMESTRAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 546,40 

ANUAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

 
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 
FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053,
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com,
Mourão ou Solange.
Contato internet: 3311-4107 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49  CEP 70 165–900 



OS: 2009/17402

Edição de hoje: 658 páginas




