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Santo, ao ensejo das discussões sobre a proposta 
de reforma tributária. ............................................. 51406

CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pela ordem.) 
– Realização, pela Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, de audiência 
pública destinada ao debate da situação da Polícia 
Ferroviária Federal e de seus agentes. ................. 51406

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB 
– CE), NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ). ..... 51406
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CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem.) – Realização do 6° Congresso da Maçona-
ria Catarinense, no Município de Chapecó, Estado 
de Santa Catarina. Carta de Chapecó, resultante 
do evento.  ............................................................. 51406

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CLÓVIS FECURY (DEM 
– MA), FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB – AC). ..... 51407

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM. 
Pela ordem.) – Instalação do Parlamento Jovem 
Brasileiro pela Câmara dos Deputados. ................ 51407

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ODAIR CUNHA (PT – 
MG), MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE). ...... 51407

PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem.) – 
Posicionamento contrário à proposta do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul de instalação de 
praça de pedágio em trecho da RS-287 entre os 
Municípios de Santa Maria e Silveira Martins.  ...... 51408

ALBERTO FRAGA (DEM – DF) – Questão 
de ordem sobre celeridade na apensação, na Co-
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, de projeto de lei a proposição já com 
a discussão encerrada. .......................................... 51408

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado FRANCISCO RODRIGUES 
(DEM – RR). .......................................................... 51409

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Inopor-
tunidade do registro de voto durante resposta da 
Presidência a questão de ordem. .......................... 51409

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indeferi-
mento da questão de ordem do Deputado Alberto 
Fraga. Correção dos procedimentos da Secretaria-
Geral da Mesa.  ..................................................... 51410

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da votação. ................................................. 51410

CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 
ordem.) – Correção da postura funcional do Secre-
tário-Geral da Mesa, Dr. Mozart Vianna de Paiva. . 51410

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.) – 
Associação ao discurso do Deputado Carlos Willian 
sobre Dr. Mozart Vianna de Paiva, titular da Secre-
taria-Geral da Mesa, e dos funcionários do órgão. 
Registro de voto. .................................................... 51410

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Manu-
tenção do texto. ..................................................... 51411

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Compe-
tência e dedicação do Secretário-Geral da Mesa, 
Dr. Mozart Vianna de Paiva. .................................. 51419

ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB – SP. 
Pela ordem.) – Registro de voto. Associação à ma-
nifestação da Presidência sobre o Secretário-Geral 
da Mesa, Dr. Mozart Vianna de Paiva. ................... 51419

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Requeri-
mento de destaque para votação em separado da 
Emenda nº 63. ....................................................... 51419

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado FRANCISCO RODRIGUES 
(DEM – RR). .......................................................... 51419

Usaram da palavra para orientação das respec-
tivas bancadas os Srs. Deputados FRANCISCO RO-
DRIGUES (DEM – RR), ANTONIO CARLOS BISCAIA 
(PT – RJ), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ). ........ 51420

ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem.) 
– Esclarecimento de supostas críticas do orador 
contra o Secretário-Geral da Mesa, Mozart Vianna 
de Paiva. ................................................................ 51420

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados TADEU FILI-
PPELLI (Bloco/PMDB – DF), JOÃO MAIA (PR – RN), 
CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS), VILSON COVATTI (PP 
– RS), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), LUIZ CARLOS 
HAULY (PSDB – PR); FRANCISCO RODRIGUES 
(DEM – RR). .......................................................... 51420

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Rejeição 
da emenda. ............................................................ 51420

Votação e aprovação da redação final. ........ 51422
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-

deral, incluindo o processado. ............................... 51422
Usou da palavra pela ordem, para registro 

de voto, o Sr. Deputado WILSON BRAGA (Bloco/
PMDB – PB). ......................................................... 51422

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.) – 
Indagação à Presidência sobre o trancamento da 
pauta. ..................................................................... 51423

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado José Genoíno. .................................. 51423

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ANDRÉ ZACHAROW 
(Bloco/PMDB – PR), CARLOS MELLES (DEM – 
MG), RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB), JOÃO 
MAIA (PR – RN), VICENTINHO ALVES (PR – TO), 
SILVIO TORRES (PSDB – SP). ............................. 51423

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela ordem.) 
– Necessidade de exame conjunto de matérias rela-
tivas ao Código de Processo Penal pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. .............. 51423

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Miro Teixeira. .................................... 51424

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ARNALDO VIANNA 
(Bloco/PDT – RJ), SANDRA ROSADO (Bloco/PSB 
– RN), ALEX CANZIANI (PTB – PR), ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP), ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME (PSDB – SP), CARLOS 
BRANDÃO (PSDB – MA), LUIZ CARLOS HAULY 
(PSDB – PR). ......................................................... 51424

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Discus-
são, em turno único, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 138-C, de 2003, que dispõe sobre 
a proteção dos direitos econômicos, sociais e cul-
turais da juventude. ................................................ 51424
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Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ANTONIO CRUZ (PP – 
MS), MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB – PB). 51424

Usou da palavra para discussão da matéria ao 
Sra. Deputada MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB 
– RS). ..................................................................... 51424

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da discussão. .............................................. 51425

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados WILLIAM WOO (PSDB 
– SP), ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA). .. 51425

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado JULIÃO AMIN (Bloco/PDT 
– MA). .................................................................... 51425

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FRANCIS-
CO RODRIGUES (DEM – RR), PROFESSOR RUY 
PAULETTI (PSDB – RS). ....................................... 51425

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado HUMBERTO SOUTO (PPS – 
MG) . ...................................................................... 51425

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIANA 
GENRO (PSOL – RS), ZONTA (PP – SC). IRAN 
BARBOSA (PT – SE), LINCOLN PORTELA (PR – 
MG), LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA), PEDRO 
CHAVES (Bloco/PMDB – GO), CLAUDIO DIAZ 
(PSDB – RS), WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB 
– PB), ERNANDES AMORIM (PTB – RO), NELSON 
PROENÇA (PPS – RS). ........................................ 51426

LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF) – Ques-
tão de ordem sobre a utilização de artifício regi-
mental na votação de projeto de lei na Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado. ................................................................... 51427

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Laerte Bessa. ................................... 51428

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ). ...................... 51429

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. Pela 
ordem.) – Contestação à questão de ordem do 
Deputado Laerte Bessa. ....................................... 51429

ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem.) 
– Contestação à questão de ordem do Deputado 
Laerte Bessa. ........................................................ 51430

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LAERTE BESSA. ................................................... 51430

JOÃO CAMPOS (PSDB, GO – Pela ordem) – 
Seriedade do grupo de trabalho destinado ao exame 
do Projeto de Lei nº 4.209, de 2001, sobre alterações 
nos procedimentos de investigação policial. ........... 51430

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Presen-
ça nas galerias do plenário de estudantes do curso 
de Jornalismo da Faculdade de São Francisco, do 
Município de Barreiras, Estado da Bahia. ............. 51430

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela or-
dem.) – Solicitação à Presidência de constituição 

de grupo de trabalho para exame do Código de 
Processo Penal brasileiro. ..................................... 51431

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Miro Teixeira. .................................... 51431

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados MÁRIO DE 
OLIVEIRA (PSC – MG), DR. TALMIR (PV – SP). .. 51431

LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como Lí-
der.) – Apoio do PSOL ao Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. 
Perseguição da Polícia Federal contra o Delegado 
Protógenes Queiroz. .............................................. 51431

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado CARLOS ZARATTINI (PT 
– SP). ..................................................................... 51432

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esclare-
cimento sobre o efeito da presença nas próximas 
votações para a justificativa de ausência às ante-
riores. ..................................................................... 51432

JORGINHO MALULY (DEM – SP) – Recla-
mação contra os critérios para anúncio da presença 
de visitantes no plenário. ....................................... 51432

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
à reclamação do Deputado Jorginho Maluly. ......... 51432

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela or-
dem.) – Proposta à Presidência a respeito do anún-
cio de visitantes no plenário. ................................. 51432

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Miro Teixeira. .................................... 51433

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mani-
festação de boas-vindas aos alunos e professores 
da Escola Criativa, do Município de Aparecida de 
Goiânia, Estado de Goiás. ..................................... 51433

MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Esclarecimento acerca da tramitação do 
Projeto de Lei n° 3.653, de 1997, sobre a obrigato-
riedade de realização de perícias oficiais de inte-
resse do Estado por peritos integrantes de quadro 
permanente de órgão especializado. ..................... 51433

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Questio-
namento ao Deputado Marcelo Itagiba acerca de 
eventuais pressões recebidas na apresentação de 
voto relativo ao Projeto de Lei nº 3.653, de 1997. . 51434

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ). ............. 51434

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agradeci-
mento ao Deputado Marcelo Itagiba pelo esclareci-
mento. Comentários sobre a tramitação do Projeto 
de Lei n° 3.653, de 1997. Distinção entre a relatoria 
da matéria na Comissão temática e no plenário. .. 51434

LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem.) – Equívoco na redação do substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado ao Projeto de Lei n° 3.653, de 
1997, com respeito à figura do médico-legista. ..... 51434

LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem.) – Apresentação do Projeto de Lei n° 
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4.293, de 2008, sobre a concessão de anistia aos 
ex-servidores da administração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional, exonerados em virtude 
de adesão, a partir de 21 de novembro de 1996, a 
programas de desligamento voluntário. ................. 51435

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Informa-
ção aos presentes nas galerias do plenário sobre 
a impossibilidade de manifestações. ..................... 51435

MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem.) 
– Razões da apresentação do Projeto de Lei n° 
4.284, de 2008, sobre a alteração de dispositivos 
do Código de Processo Penal relativos à investiga-
ção criminal............................................................ 51435

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Justifica-
tiva da ausência do Deputado Arnaldo Faria de Sá 
no plenário. ............................................................ 51435

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da votação. ................................................. 51435

Aprovação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 138-B, de 2003, res-
salvados os destaques. ......................................... 51435

Requerimento de destaque para votação em 
separado da expressão “e portador de vírus HIV”, 
no inciso VII, § 3º, do art. 227, constante do art. 2° 
da proposta de emenda à Constituição. ................ 51443

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados IRINY LOPES 
(PT – ES), LUCIANO CASTRO (PR – RR), EFRAIM 
FILHO (DEM – PB), PROFESSOR RUY PAULETTI 
(PSDB – RS), NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP), 
JAIR BOLSONARO (PP – RJ), PAULO HENRIQUE 
LUSTOSA (Bloco/PMDB – CE), CHICO ALENCAR 
(PSOL – RJ), DAGOBERTO (Bloco/PDT – MS). ... 51443

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pedido 
aos Parlamentares de permanência em plenário. . 51444

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela or-
dem.) – Requerimento à Presidência de apensação, 
na forma de emenda, do Projeto de Lei n° 7.225, 
de 2002, à Medida Provisória nº 446, de 2008. ..... 51444

CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela ordem.) 
– Reportagem A dama saiu do vermelho, sobre o 
equilíbrio nas contas do Estado do Rio Grande do 
Sul durante a gestão atual. Réplica a pronunciamen-
to do Deputado Paulo Pimenta sobre a cobrança 
de pedágio em rodovias gaúchas. ......................... 51444

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO REIS (Bloco/
PMDB – TO). ......................................................... 51447

LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem.) – Con-
sulta à Presidência sobre a possibilidade de início de 
reuniões de Comissões com finalidade deliberativa 
depois de iniciada a Ordem do Dia no plenário. .... 51447

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Luiz Couto. ....................................... 51447

IRINY LOPES (PT – ES. Pela ordem.) – Em-
penho da bancada federal do Estado do Espírito 
Santo na busca de solução com respeito à situa-

ção do Fundo de Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias – FUNDAP ante a proposta de reforma 
tributária. ................................................................ 51447

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CARLOS BEZERRA 
(Bloco/PMDB – MT), PAULO PIMENTA (PT – RS), 
FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA), ANTÔNIO AN-
DRADE (Bloco/PMDB – MG). ................................ 51447

EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem.) – Realização do VI FESTCINE Amazônia, 
em Porto Velho, Estado de Rondônia. Conclusão 
de inquérito da Polícia Federal contra a Liga dos 
Camponeses Pobres.  ........................................... 51447

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CARLOS ALBERTO CA-
NUTO (Bloco/PMDB – AL), EDIO LOPES (Bloco/
PMDB – RR), FELIPE BORNIER (PHS – RJ). ...... 51448

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO 
CORUJA (PPS – SC), WILSON SANTIAGO (Bloco/
PMDB – PB), JOSÉ LINHARES (PP – CE). .......... 51448

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado URZENI ROCHA (PSDB – 
RR). ....................................................................... 51448

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JEFFERSON CAMPOS (PTB 
– SP). ..................................................................... 51448

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.) 
– Repúdio a medida provisória sobre concessão de 
anistia a entidades de assistência social. Ajuiza-
mento da bancada do PSOL, no Supremo Tribunal 
Federal, de ação direta de inconstitucionalidade da 
matéria. Necessidade de garantia pelo Ministro da 
Justiça, Tarso Genro, de continuidade das investi-
gações e operações da Polícia Federal. ................ 51448

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JADER BARBALHO (Bloco/
PMDB – PA). .......................................................... 51449

MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela or-
dem.) – Protesto contra decisão da Governadora 
do Estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, de 
ajuizamento de ação direta de inconstitucionalida-
de da lei do piso salarial nacional para professores. 
Anúncio de realização de manifestação de educa-
dores gaúchos. ...................................................... 51449

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado MARCELO ORTIZ (PV 
– SP). ..................................................................... 51449

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ALBERTO SILVA (Bloco/
PMDB – PI). ........................................................... 51449

ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela or-
dem.) – Repúdio à decisão do Governador do Esta-
do de Rondônia de retirada de famílias da Floresta 
Nacional de Bom Futuro. Existência de provas de 
crimes cometidos pela Liga dos Camponeses Po-
bres em Rondônia. ................................................ 51449
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Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado NELSON BORNIER (Bloco/
PMDB – RJ). .......................................................... 51450

MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Como Líder.) 
– Importância da edição da Medida Provisória nº 
446, de 2008, sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social e a regulação 
dos procedimentos de isenção de contribuições 
para a seguridade social. Excelência da atuação 
do Ministro da Previdência Social, José Pimentel.  51450

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem.) – Apresentação de requerimento para 
realização de sessão solene ao ensejo dos 50 anos 
de criação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE. ....................................... 51450

LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela or-
dem.) – Necessidade de apoio governamental à 
indústria automobilística brasileira.  ....................... 51451

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da votação.  ................................................ 51451

Retirada da expressão. ................................ 51451
Requerimento de destaque para votação em 

separado do inciso VIII, § 3º, do art. 227, constante 
do art. 2º da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 138, de 2003, com vistas a sua supressão. ...... 51459

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JÔ MORAES 
(Bloco/PCdoB – MG), CHICO ALENCAR (PSOL 
– RJ), IRINY LOPES (PT – ES), PAULO HENRI-
QUE LUSTOSA (Bloco/PMDB – CE), ERNANDES 
AMORIM (PTB – RO), MOREIRA MENDES (PPS 
– RO), RAFAEL GUERRA (PSDB – MG), MARCOS 
MONTES (DEM – MG), GORETE PEREIRA (PR – 
CE), ROBERTO SANTIAGO (PV – SP). ................ 51459

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados RITA CAMATA (Bloco/
PMDB – ES), NILSON MOURÃO (PT – AC), ILDER-
LEI CORDEIRO (PPS – AC), GLADSON CAMELI 
(PP – AC), JORGINHO MALULY (DEM – SP), MAR-
CELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/PMDB – BA), 
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM). ............. 51460

JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.) – Con-
vocação dos Parlamentares do PT ao plenário para 
votação de matérias constantes da Ordem do Dia. .. 51460

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado MOREIRA MENDES (PPS – 
RO). ....................................................................... 51460

PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PDT – PE. 
Pela ordem.) – Disponibilização em sítio da Internet, 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 
relatório sobre a evolução da renda do trabalho e 
desigualdade de renda no Brasil. .......................... 51461

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Importân-
cia de votação pela Casa de proposição encami-
nhada pela Procuradoria-Geral da República, sobre 
estruturação do Conselho Nacional do Ministério 
Público. .................................................................. 51461

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (Bloco/
PDT – RJ). ............................................................. 51461

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados PEDRO FERNANDES 
(PTB – MA), LINCOLN PORTELA (PR – MG)....... 51461

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/PMDB – CE). . 51461

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela or-
dem.) – Solicitação à Presidência de votação da 
proposta de emenda à Constituição sobre as atri-
buições da Defensoria Pública.  ............................ 51461

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Miro Teixeira. .................................... 51461

IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.) – 
Pedido à direção da Caixa Econômica Federal de 
cumprimento do acordo firmado com os funcionários 
ao final da greve dos bancários no País. Repúdio 
a parecer da Advocacia-Geral da União contrário 
à responsabilização criminal dos militares Carlos 
Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel por 
tortura e morte de brasileiros envolvidos na resis-
tência e luta contra a ditadura militar. .................... 51461

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ LINHARES (PP – CE). 51464

ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem.) – Apresen-
tação de emendas orçamentárias pelo orador. Instala-
ção de novas agências do INSS no Estado do Pará. . 51465
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ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Osmar Serraglio
Alexandre Silveira

Partido Bloco

RORAIMA

Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 2

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 2

PARÁ

Gerson Peres PP
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Presentes Amazonas: 1

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 3

ACRE

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Presentes Acre: 2

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP
Presentes Tocantins: 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Pedro Fernandes PTB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 4

CEARÁ

Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 3

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Nazareno Fonteles PT
Presentes Piauí: 3

PARAÍBA

Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 1

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Alagoas: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Fernando de Fabinho DEM
José Rocha PR
Jusmari Oliveira PR
Luiz Alberto PT
Maurício Trindade PR
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Walter Pinheiro PT
Presentes Bahia: 11

SEÇÃO I

Ata da 274ª Sessão, Extraordinária, 
Matutina,  em 12 de novembro de 2008

Presidência dos Srs.:  Arlindo Chinaglia, Presidente;  Osmar Serraglio, 1º Secretário
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MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR
Fábio Ramalho PV
João Bittar DEM
Juvenil PRTB
Lincoln Portela PR
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Martini PHS
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 8

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT
Chico DAngelo PT
Jair Bolsonaro PP
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Presentes Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Emanuel Fernandes PSDB
Ivan Valente PSOL
José Genoíno PT
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Marquezelli PTB
Valdemar Costa Neto PR
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 12

MATO GROSSO

Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Presentes Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP
Presentes Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Andre Vargas PT
Dilceu Sperafico PP

Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Presentes Paraná: 5

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Tarcísio Zimmermann PT
Presentes Rio Grande do Sul: 8

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 88 
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. LINCOLN PORTELA, servindo como 2º 

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

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. LINCOLN PORTELA, servindo como 1º Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 829, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 971/2008 – C. CIVIL

Comunica o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República que se ausentará 
do País, no período de 29 de outubro a 1º 
de novembro de 2008, em visitas oficiais a 
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El Salvador, dia 29 de outubro, e Cuba, de 
30 de outubro a 1º novembro. 

(Publique-se.) 

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Informo a Vossas Excelência que me ausentarei 

do País no período de 29 de outubro a 1º de novem-
bro de 2008, em visitas oficiais a El Salvador, dia 29 
de outubro, e Cuba, de 30 de outubro a 1º novembro.

Brasília, 28 de outubro de 2008.

MENSAGEM Nº 840, DE 2008 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 982/2008 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública de Trinidad e Tobago, assinado em 
Brasília, em 25 de julho de 2008.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Trinidad e Tobago, assinado em Bra-
sília, em 25 de julho de 2008.

Brasília, 29 de outubro de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 337 MRE ABC/DAI/DCAR/–ETEC–BRAS–
TTOB

Brasília, 29 de agosto de 2008

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

lência o anexo texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Trinidad e Tobago, 
assinado em Brasília, 25 de julho de 2008.

2. A assinatura desse instrumento atende à dis-
posição de ambos os governos de desenvolver a co-
operação técnica em diversas áreas de interesse mú-
tuo consideradas prioritárias, de modo a estimular e 
aperfeiçoar o desenvolvimento social e econômico dos 
respectivos países.

3. A cooperação técnica prevista no documento 
poderá envolver instituições do setor público e privado, 
assim como organizações não-governamentais de am-
bos os países e organismos internacionais. Para tanto, 
poderão ser convocadas reuniões entre as partes com 
vistas a assegurar a implementação do Acordo.

4. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Exce-
lência o projeto de mensagem ao Congresso Nacional, 
juntamente com a cópia autenticada do Acordo.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Samuel Pinheiro Guimaraes Neto.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DE TRINIDAD E TOBAGO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo República de Trinidad e Tobago
(doravante, referidos individualmente como “Par-

te” e conjuntamente como Partes),
Reconhecendo o desejo de fortalecer os laços 

de amizade existentes entre as Partes;
Considerando o interesse mútuo em aumentar e 

estimular o desenvolvimento social e econômico dos 
respectivos países;

Convencidos da necessidade de dar ênfase ao 
desenvolvimento sustentável;

Reconhecendo as vantagens recíprocas da coo-
peração técnica em área de interesse comum;

Desejosos de desenvolver cooperação que esti-
mule o progresso técnico,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I 
Objetivo

O presente Acordo de Cooperação Técnica, (do-
ravante referido como Acordo)

tem por objetivo promover cooperação técnica 
nas áreas que as Partes determinem, conjuntamente, 
serem prioritárias.

ARTIGO II 
Escopo do Acordo

As Partes concordam em:

a) desenvolver e implementar por acor-
do mútuo projetos e atividades de cooperação 
técnica, de acordo com os termos e condições 
estabelecidos no  presente Acordo, que deverá 
ser usado como acordo quadro; e



51244 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

b) aumentar a troca de conhecimentos, 
informações, experiências e realizações nos 
campos de cooperação prioritários.

ARTIGO III 
Designação das Instituições

1. Cada uma das Partes poderá designar uma 
entidade competente, agência ou organização para 
executar ou coordenar projetos, atividades ou inicia-
tivas nas áreas de cooperação acordadas. Projetos, 
atividades e iniciativas no âmbito do presente Acordo, 
poderão envolver organizações não governamentais e 
instituições do setor público ou privado.

2. As Partes ou suas instituições designadas po-
derão firmar ajustes complementares para implemen-
tação de projetos, atividades ou iniciativas no âmbito 
do presente Acordo.

ARTIGO IV 
Financiamento

As Partes poderão, conjunta ou separadamente, 
solicitar de organizações internacionais ou outras agên-
cias doadoras o financiamento necessário para imple-
mentação dos projetos ou atividades de cooperação 
técnica aprovadas no âmbito do presente Acordo.

ARTIGO V 
Estabelecimento de Comissão Conjunta

1. Com vistas a facilitar a implementação do 
presente Acordo, as Partes concordam em criar uma 
Comissão Conjunta integrada por representantes de 
ambas as Partes.

2. A Comissão Conjunta deverá se reunir se e 
quando necessário. A localização e data dos encontros 
serão determinada pela via diplomática.

3. A Comissão Conjunta deverá, entre outras 
coisas:

a) avaliar e determinar campos prioritá-
rios de cooperação técnica no âmbito do pre-
sente Acordo;

b) desenvolver, aprovar e implementar pro-
jetos e atividades de cooperação técnica; e

c) avaliar projetos e atividades implemen-
tados no escopo do presente Acordo.

ARTIGO VI 
Confidencialidade

Ambas as Partes deverão assegurar de acordo 
com sua legislação interna, que os documentos, infor-
mações e quaisquer outros dados obtidos no decorrer 
da implementação do presente Acordo não serão publi-
cados ou transmitidos a terceiros sem o consentimento 
por escrito da outra Parte.

ARTIGO VII 
Deslocamento de Pessoal

1. Antes do deslocamento de pessoal, cada Parte 
deverá transmitir à Parte anfitriã, para aprovação, uma 
lista dos representantes indicados. A Parte anfitriã po-
derá solicitar informações adicionais ou documentação 
a respeito dos representantes a serem deslocados.

2. Cada uma das Partes deverá se certificar de 
que o pessoal enviado pela outra Parte, no escopo do 
presente Acordo ou de qualquer ajuste complementar, 
tenha acesso às informações, facilidades, infra-estrutura 
e transporte necessários ao desenvolvimento de suas 
atribuições especificas.

ARTIGO VIII 
Privilégios

1. Ao pessoal enviado por uma das Partes para 
desenvolver atividades no território da outra Parte de-
verá ser concedido, de acordo com a legislação interna 
da Parte anfitriã, o seguinte:

a) vistos oficiais, requisitados pela via 
diplomática;

b) isenção de taxas e demais impostos 
de importação de objetos pessoais durante os 
primeiros seis meses após a data de chega-
da, desde de que o período de permanência 
no território da Parte anfitriã seja superior a 
um ano, sob a condição de que tais itens não 
sejam vendidos ou disponibilizados no terri-
tório da Parte anfitriã, exceto sob condições 
acordadas com as autoridades competentes 
da Parte anfitriã;

c) isenção de taxas aduaneiras, se os 
bens a que se refere a alínea b forem  reex-
portados; e

d) isenção de impostos sobre salários e 
benefícios pagos pelas instituições da Parte 
que os enviou.

2. No caso de remuneração e diárias pagas por 
entidades dos setor público ou privado da Parte anfi-
triã, a lei da Parte anfitriã deverá ser aplicada, em con-
sonância com acordos de dupla taxação que tenham 
sido assinado pelas Partes.

3. As isenções mencionadas neste Artigo não se 
aplicarão a nacionais ou estrangeiros com status de 
residente permanente.

ARTIGO IX 
Transferência de Equipamentos

1. Todo equipamento e material fornecido por uma 
Parte à outra; para execução de projetos e atividades 
desenvolvidas sob os termos do presente Acordo de-
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verão ser isentados de todas as taxas e impostos de 
importação e exportação, com exceção às despesas 
relacionadas ao armazenamento, transporte e servi-
ços afins.

2. Na ocasião da conclusão dos projetos ou ati-
vidades, todo equipamento material e itens que não 
forem doados à Parte recipiendária deverão ser devol-
vidos com a mesma isenção dos impostos e taxas de 
importação e exportação.

ARTIGO X 
Restrições de Pessoal

Ambas as Partes deverão assegurar que seu 
pessoal, quando em território da outra Parte para os 
propósitos do presente Acordo, aja em consonância 
com os termos de cada projeto ou atividade, e deverão 
submeter-se às leis e aos regulamentos aplicáveis no 
território da Parte anfitriã.

ARTIGO XI 
Emendas

O presente Acordo pode ser emendado por meio 
de troca de Notas diplomáticas.

ARTIGO XII 
Resolução de Controvérsias

Qualquer controvérsia entre as Partes que surja 
da implementação ou interpretação do presente Acor-
do deverá ser solucionada amigavelmente por meio de 
negociações bilaterais entre as Partes.

ARTIGO XIII 
Duração

1. Este Acordo permanecerá vigente por um pe-
ríodo inicial de cinco anos. Será automaticamente re-
novado por períodos subseqüente de cinto anos, a não 
ser que qualquer das Partes manifeste por escrito, seis 
meses antes da expiração de qualquer dos períodos, 
a intenção de denunciá-lo.

2. Não obstante o disposto no parágrafo 1, proje-
tos e atividades especificas em andamento no âmbito 
deste Acordo ou de qualquer ajuste complementar 
deverão ser continuados até sua conclusão, a menos 
que as Partes acordem diferentemente.

ARTIGO XIV 
Vigência

Cada uma das Partes deverá notificar a outra Par-
te, por via diplomática, da conclusão dos procedimentos 
exigidos por suas respectivas legislações internas para 
aprovação do presente Acordo, que deverá entrar em 
vigor na data de recebimento da última notificação.

Em testemunho do que precede os abaixo as-
sinados, tendo sido autorizados para tal, firmaram o 
presente Acordo.

Feito em Brasília, no dia 25 de julho de 2008, 
em dois (2) originais, em língua portuguesa e inglesa, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, 
Rui Nunes Pinto Nogueira, Ministro, de Estado Inte-
rino, das Relações Exteriores – Pelo Governo da Re-
pública de Trinidad e Tobago, Monica June Clement, 
Embaixadora.

OF/GAB/I/Nº 950

Brasília, 11 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Fátima Pelaes passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão de Viação e Transporte, em vaga 
existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/Nº 951

Brasília, 11 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Fátima Pelaes passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão de Turismo e Desporto, em substituição 
ao Deputado Francisco Rossi.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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OF/GAB/I/Nº 952

Brasília, 11 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Luiz Alberto – PT passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão de Defesa do Consumidor, em 
vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 954
Brasília, 11 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Felipe Pereira – PSC passa a integrar, na qualidade 
de Suplente, a Comissão de Defesa do Consumidor, 
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 964
Brasília, 12 de novembro de 2008

A Sua Excelência o senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Mendes Ribeiro Filho, passa a integrar, na qualidade 
de Titular, a Comissão de Finanças e Tributação, em 
vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 965

Brasília, 12 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Mainha – DEM, passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão de Finanças e Tributação, em vaga 
existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 966

Brasília,  de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

André Zacharow passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 972

Brasília, 12 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

João Magalhães passa a integrar, na qualidade de Ti-
tular, a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 1.927, de 2003, que “acrescenta 
dispositivo à Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
para isentar as empresas de transporte coletivo urbano 



Novembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 51247 

municipal e transporte coletivo urbano alternativo da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE”, em substituição ao Deputado Marcelo Melo, 
que passa à qualidade de Suplente.

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

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 973

Brasília, 12 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Átila Lins passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 233, de 2008, 
que “Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras 
providências”, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/B/ 179/08.

Brasília, 12 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cleber 

Verde (PRB – MA) para vice-líder do Bloco Parlamen-
tar PSB, PCdoB, PDT, PMN e PRB, em substituição 
ao Deputado Ciro Gomes (PSB – CE).

Respeitosamente, – Deputado Mario Heringer, 
Líder do Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 320 – L – DEM/08 

Brasília, 11 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei 

do País no período de 12 a 13 de novembro, oportu-
nidade em que assumirá a Liderança do Democratas 
o Vice-Líder Deputado Paulo Bornhausen.

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

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 330 – L – DEM/08 

Brasília, 11 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronaldo 

Caiado para integrar, como membro suplente, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 31-A, de 2007, do Senhor 
Virgilio Guimarães, que “altera o Sistema Tributário 
Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, dentre outras provi-
dências”, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 332-L-DEM/08 

Brasília, 11 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Edmar 

Moreira para integrar, como membro titular, a Co-
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missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade 
de investigar, pelo prazo certo de 120 dias, escutas 
telefônicas clandestinas ilegais, conforme denúncia 
publicada na Revista Veja, edição 2.022, nº 33, de 
22 de agosto de 2007, em substituição ao Deputado 
Marcio Junqueira.

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

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente

Ofício nº 334-L-DEM/2008 

Brasília, 12 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Mainha 

para integrar, como membro titular, a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, em substituição 
ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Bornhausen, 
Líder do Democratas em exercício.

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 335-L-DEM/08 

Brasília, 12 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado André 

Zacharow (PMDB/PR) para integrar, como membro 
titular, a Comissão de Seguridade Social e Família, 
em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Bornhausen, 
Líder do Democratas em exercício.

Defiro. Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/LID/Nº 233/2008

Brasília 11 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Tem-
porária.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Humberto 

Souto – PPS/MG para integrar, como titular, a Comis-
são 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 percen-
tual da Desvinculação de Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento do ensino de que trata o art. 212 da Cons-
tituição Federal”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/LID/Nº 234/2008

Brasília, 11 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Tem-
porária.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência à deputada Marina 

Maggessi – PPS/RJ para integrar, como titular, a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta 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”,

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder da PPS.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Ofício nº 180/08

Brasília 11 de novembro de 2008

Ao Exmº Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente, 
Informo que no período de 12 a 20 de novembro de 

2008, quando estarei no exterior em viagem oficial autori-
zada por Vossa Excelência, exercerá a Liderança do PDT 
o 1º Vice-Líder, Deputado Severiano Alves (PDT/BA).

Cordialmente, – Deputado Vieira da Cunha, Lí-
der do PDT.

Publique-se.
Em12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 78/2008 – GDMM

Brasília-DF, 12 de novembro de 2008

Ao Exmº Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão

Senhor Presidente,
Venho por meio deste como Líder do Partido Hu-

manista da Solidariedade – PHS, indicar o Deputado 
Silas Câmara – PSC/AM, em substituição à indicação do 
Deputado Felipe Bornier – PHS/RJ, como titular (vaga 
do PHS), para integrar à Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao PL nº 3.960/08, que transforma a 
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca/SEAP, em 
Ministério da Aqüicultura e Pesca.

Certo da melhor acolhida a esta solicitação, agra-
deço.

Atenciosamente, – Deputado Miguel Martini, 
PHS/MG.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 418/2008/CDC – P

Brasília, 29 de outubro de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 3.600/2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-

ciação do Projeto de Lei nº 3.600/2008, do Sr. Vini-
cius Carvalho, que “acrescenta novo parágrafo ao art. 
42 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
‘Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências’”, para publicação da referida proposição 
e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Vital do Rêgo Fi-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 421/2008/CDC – P

Brasília, 29 de outubro de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 5.534-A/2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 5.534-A/2005, do Senado 
Federal (PLS nº 512/2003), que “torna obrigatória a 
proteção contra radiação ultravioleta nos óculos de sol 
e dá outras providências”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Vital do Rêgo 
Filho, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 146/08

Brasília, 29 de outubro de 2008

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

Assunto: Solicita publicação de Projeto de Lei

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 71/2007 por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 148/08

Brasília, 29 de outubro de 2008

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

Assunto: Solicita publicação de Projeto de Lei

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 1.416/2007 por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 152/08

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Solicita 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 3.022/2008 por este Órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 801/2008-P

Brasília, 6 de novembro de 2008

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

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

gimento Interno, comunico a Vossa Excelência que a 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em reunião 
ordinária realizada no último dia 5-11-2008, aprovou, 
por unanimidade, o Projeto de Lei nº 3.571/08 – do 
Poder Executivo – que “Dispõe sobre a criação do 
Conselho Nacional de Política Indigenista – CNPI, e 
dá outras providências”.

Desta forma, solicito a Vossa Excelência autorizar a 
publicação do referido projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, – Deputado Pompeo de Mattos, 
Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of.P – nº 330/08-CFT

 Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 6.138-
A/05 da Comissão de Finanças e Tributação, apreciado, 
nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Pedro Eugênio, 
Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

Of. P – nº 190/08
Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providên-

cias regimentais cabíveis, que o Proposta de Fiscali-
zação e Controle nº 87, de 2005, foi apreciado, nesta 
data, por este Órgão Técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Albano Franco, 
Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P – 239/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 627/07 – do Sr. 
Frank Aguiar – que “autoriza o Poder Executivo a incluir 
o ensinamento do Código Nacional de Trânsito na grade 
curricular das escolas públicas e privadas, do maternal, 
ensino fundamental, ensino médio e curso normal, em 
todo território nacional e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – 240/08/CVT
Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.039/07 
– do Sr. Ciro Nogueira – que “altera a Lei nº 7.920, de 
12 de dezembro de 1989, para dispor sobre isenção 
do pagamento da tarifa aeroportuária”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-241/08/CVT
Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 

de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.066/08 – do 
Sr. Asdrubal Bentes – que “altera a Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional 
de Viação, de modo a incluir no item 4.2 da Relação 
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, 
os portos que especifica”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-242/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.137/08 
– do Sr. Jorginho Maluly – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o monitoramento 
eletrônico do trânsito”, e rejeitou o Projeto de Lei nº 
3.402/08, apensado. 

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-243/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.190/08 
– do Sr. Max Rosenmann – que “dá nova redação ao 
art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que Institui o Código de Trânsito Brasileiro, para de-
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terminar o perdimento e a doação dos veículos não 
reclamados no prazo de quatro meses”, e aprovou o 
Projeto de Lei nº 3.346/08, apensado. 

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-244/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.214/08 – do Sr. 
Alexandre Silveira – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
para estabelecer a perda do veículo em caso de con-
denação por homicídio culposo no trânsito”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-245/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.251/08 – da Sra. 
Aline Corrêa – que “altera o inciso IV do art. 252 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir a direção 
de veículos sem a utilização de calçado”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-246/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.435/08 – do 
Sr. Roberto Rocha – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de 
Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia 
que especifica”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-247/08/CVT

Brasília, 5 de novembro de 2008

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que 
a Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei 
nº 3.627/08 – do Sr. Vieira da Cunha – que “altera 
o inciso IV do art. 138 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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OF. S/125/2008

Brasília, 10 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De ordem do Senador Aloizio Mercadante, Presi-

dente da Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul, informo a Vossa Excelência que o parlamen-
tar Dr. Rosinha esteve presente na reunião de Mesa 
Diretora, em conjunto com as Comissões de Assuntos 
Internos e de Assuntos Jurídicos do Parlamento do 
Mercosul, realizada no dia 20 de outubro de 2008, em 
Montevidéu, no Uruguai, conforme determina o art. 14, 
§§ 2º e 3º da Resolução nº 1-CN, de 2007.

Por oportuno, esclareço que o dia 22 de outubro 
foi destinado ao retorno ao Brasil do parlamentar em 
apreço.

Respeitosamente, – Antonio Ferreira Costa 
Filho, Secretário.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chianglia, Pre-

sidente.

OF. S/126/2008 

Brasília, 10 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De ordem do Senador Aloizio Mercadante, Presi-

dente da Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul, informo a Vossa Excelência que o parlamen-
tar Cláudio Diaz esteve presente na reunião de Mesa 
Diretora, em conjunto com as Comissões de Assuntos 
Internos e de Assuntos Jurídicos do Parlamento do 
Mercosul, realizada no dia 20 de outubro de 2008, em 
Montevidéu, no Uruguai, conforme determina o art. 14, 
§§ 2º e 3º da Resolução nº 1-CN, de 2007.

Por oportuno, esclareço que o dia 22 de outubro 
foi destinado ao retomo ao Brasil do parlamentar em 
apreço.

Respeitosamente, – Antonio Ferreira Costa 
Filho, Secretário.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. S/127/2008 

Brasília, 10 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De ordem do Senador A]oizio Mercadante, Presi-

dente da Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul, informo a Vossa Excelência que o parlamen-
tar Dr. Rosinha esteve presente na reunião de Mesa 
Diretora do Parlamento do Mercosul, realizada no dia 
10 de outubro de 2008, em Montevidéu, no Uruguai, 
conforme determina o art. 14, §§ 2º e 3º da Resolução 
nº 1-CN, de 2007.

Por oportuno, esclareço que o dia 9 de outubro 
foi destinado ao deslocamento do parlamentar em 
apreço.

Respeitosamente, – Antonio Ferreira Costa 
Filho Secretário.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia Pre-

sidente

OF. S/128/2008

Brasília, 10 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De ordem do Senador Aloizio Mercadante, Pre-

sidente da Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul, informo a Vossa Excelência que o par-
lamentar Geraldo Thadeu esteve presente na reunião 
da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do 
Parlamento do Mercosul, realizada nos dias 14 e 15 
de outubro de 2008, em Buenos Aires, na Argentina, 
conforme determina o art. 14, §§ 2º e 3º da Resolução 
nº 1-CN, de 2007.

Por oportuno, esclareço que os dias 13 e 15 de 
outubro foram destinados ao deslocamento do parla-
mentar em apreço.

Respeitosamente, – Antonio Ferreira Costa 
Filho Secretário.

Publique-se.
Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia Pre-

sidente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 298, DE 2008 

(Do Sr. Zenaldo Coutinho e outros)

Altera a redação do art. 243 da Cons-
tituição Federal para dispor sobre a ex-
propriação de imóvel urbano de qualquer 
região do país.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Artigo 1º O artigo 243 da Constituição Federal 
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 243. As glebas onde forem localiza-
das culturas ilegais de plantas psicotrópicas 
e os imóveis urbanos de qualquer região do 
País utilizados para produção, venda ou distri-
buição de drogas ilícitas serão imediatamente 
expropriados, sem qualquer indenização e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei.

§ 1º Os imóveis rurais serão destinados 
ao assentamento de colonos, para o cultivo de 
produtos alimentícios e medicamentosos.

§ 2º Os imóveis urbanos, terão destinação 
a ser decidida pelo Poder Público.

§ 3º Todo e qualquer bem de valor eco-
nômico apreendido em decorrência do tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins será 
confiscado e reverterá em benefício de insti-
tuições e pessoal especializados que se ocu-
pem de atividades de prevenção, fiscalização, 
controle e repressão ao tráfico de drogas, bem 
como ao aparelhamento e ao custeio de insti-
tuições e de pessoal dedicado ao tratamento 
e recuperação de viciados.

§ 4º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor a partir da sua promulgação.”

Justificação

O direito à propriedade é reconhecido constitu-
cionalmente. No entanto, não se pode permitir que o 
interesse particular suplante o interesse público, num 
sistema de equilíbrio entre o direito da coletividade 
sobre o direito individual.

O que se busca é permitir que imóveis urbanos 
onde se abrigue a produção, venda ou distribuição de 
drogas ilícitas sejam retirados do patrimônio de seu 

dono por sua utilização não estar em acordo com o 
bem da coletividade.

Não se pretende restringir o direito à propriedade, 
mas cuidar de que possa ser feita sua fruição mediante 
o respeito à toda à sociedade.

Ou seja, nada mais propomos além de se possi-
bilitar melhor destinação de imóveis desviados de sua 
função primordial. Em assim sendo, solicito o apoio dos 
nobres pares para a presente Proposta de Emenda à 
Constituição.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – 
Deputado Zenaldo Coutinho.

Proposição: PEC 0298/08
Autor: ZENALDO COUTINHO E OUTROS
Data de Apresentação: 30-10-2008 5:53:50 PM
Ementa: Altera a redação do artigo 243 da Constitui-
ção Federal para dispor sobre a expropriação de imóvel 
urbano de qualquer região do país.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 184
Não Conferem: 010
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 012
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 206

Assinaturas Confirmadas

1 – SÉRGIO MORAES (PTB – RS)
2 – PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP)
3 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
4 – GUILHERME CAMPOS (DEM – SP)
5 – JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
6 – ALEX CANZIANI (PTB – PR)
7 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
8 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
9 – IRINY LOPES (PT – ES)
10 – JURANDIL JUAREZ (PMDB – AP)
11 – LUIZ CARREIRA (DEM – BA)
12 – FELIPE MAIA (DEM – RN)
13 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
14 – FELIPE BORNIER (PHS – RJ)
15 – REINALDO NOGUEIRA (PDT – SP)
16 – REBECCA GARCIA (PP – AM)
17 – SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA)
18 – EDMILSON VALENTIM (PCdoB – RJ)
19 – VITOR PENIDO (DEM – MG)
20 – WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
21 – RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)
22 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
23 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
24 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
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25 – RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
26 – VICENTINHO ALVES (PR – TO)
27 – CLEBER VERDE (PRB – MA)
28 – VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
29 – VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
30 – ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA)
31 – MARCOS MONTES (DEM – MG)
32 – GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA)
33 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
34 – DR. UBIALI (PSB – SP)
35 – SANDRO MATOS (PR – RJ)
36 – WILLIAM WOO (PSDB – SP)
37 – GEORGE HILTON (PP – MG)
38 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
39 – OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
40 – ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB)
41 – MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR)
42 – JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
43 – LOBBE NETO (PSDB – SP)
44 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
45 – JUSMARI OLIVEIRA (PR – BA)
46 – ANDRE VARGAS (PT – PR)
47 – LAERTE BESSA (PMDB – DF)
48 – MARCO MAIA (PT – RS)
49 – ANTONIO BULHÕES (PMDB – SP)
50 – PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)
51 – ZONTA (PP – SC)
52 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
53 – CHICO LOPES (PCdoB – CE)
54 – NEILTON MULIM (PR – RJ)
55 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
56 – ROBERTO ROCHA (PSDB – MA)
57 – JORGE TADEU MUDALEN (DEM – SP)
58 – THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT)
59 – TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS)
60 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
61 – TAKAYAMA (PSC – PR)
62 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
63 – ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
64 – CHICO ABREU (PR – GO)
65 – ELIENE LIMA (PP – MT)
66 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
67 – EDIO LOPES (PMDB – RR)
68 – JÚLIO CESAR (DEM – PI)
69 – MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)
70 – RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE)
71 – JOSÉ EDMAR (PR – DF)
72 – GUSTAVO FRUET (PSDB – PR)
73 – FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA)
74 – PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG)
75 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
76 – RENATO MOLLING (PP – RS)
77 – LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)

78 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
79 – MAURO NAZIF (PSB – RO)
80 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
81 – ROGÉRIO MARINHO (PSB – RN)
82 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
83 – PINTO ITAMARATY (PSDB – MA)
84 – SÉRGIO BRITO (PDT – BA)
85 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
86 – DJALMA BERGER (PSB – SC)
87 – NELSON PELLEGRINO (PT – BA)
88 – SILVINHO PECCIOLI (DEM – SP)
89 – JAIME MARTINS (PR – MG)
90 – GLADSON CAMELI (PP – AC)
91 – CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA)
92 – SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
93 – PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE)
94 – CARLOS ZARATTINI (PT – SP)
95 – MANATO (PDT – ES)
96 – EDMAR MOREIRA (DEM – MG)
97 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
98 – GERALDO RESENDE (PMDB – MS)
99 – WILSON BRAGA (PMDB – PB)
100 – JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE)
101 – TADEU FILIPPELLI (PMDB – DF)
102 – WALDIR MARANHÃO (PP – MA)
103 – INDIO DA COSTA (DEM – RJ)
104 – CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB – AL)
105 – LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG)
106 – PAES LANDIM (PTB – PI)
107 – LUCIANA COSTA (PR – SP)
108 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
109 – CARLITO MERSS (PT – SC)
110 – RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG)
111 – EVANDRO MILHOMEN (PCdoB – AP)
112 – IVAN VALENTE (PSOL – SP)
113 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP)
114 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
115 – LÚCIO VALE (PR – PA)
116 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
117 – DILCEU SPERAFICO (PP – PR)
118 – CELSO MALDANER (PMDB – SC)
119 – TATICO (PTB – GO)
120 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
121 – DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP)
122 – WALTER IHOSHI (DEM – SP)
123 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
124 – ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)
125 – VIGNATTI (PT – SC)
126 – NEUCIMAR FRAGA (PR – ES)
127 – LINDOMAR GARÇON (PV – RO)
128 – JUVENIL (PRTB – MG)
129 – PAULO ROCHA (PT – PA)
130 – CLÓVIS FECURY (DEM – MA)
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131 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
132 – EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA)
133 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
134 – SANDRO MABEL (PR – GO)
135 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
136 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
137 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
138 – EDUARDO AMORIM (PSC – SE)
139 – NATAN DONADON (PMDB – RO)
140 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL)
141 – JOÃO DADO (PDT – SP)
142 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
143 – DR. NECHAR (PV – SP)
144 – MÁRCIO FRANÇA (PSB – SP)
145 – GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
146 – SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
147 – ANSELMO DE JESUS (PT-RO)
148 – DAGOBERTO (PDT – MS)
149 – MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
150 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
151 – B. SÁ (PSB-PI)
152 – PEPE VARGAS (PT – RS)
153 – BARBOSA NETO (PDT – PR)
154 – ASSIS DO COUTO (PT – PR)
155 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
156 – RAUL HENRY (PMDB – PE)
157 – NELSON MEURER (PP – PR)
158 – PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
159 – FLÁVIO BEZERRA (PMDB – CE)
160 – VICENTINHO (PT – SP)
161 – RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB)
162 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
163 – AYRTON XEREZ (DEM – RJ)
164 – MICHEL TEMER (PMDB – SP)
165 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
166 – JILMAR TATTO (PT – SP)
167 – CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP)
168 – PAULO PIAU (PMDB – MG)
169 – GERALDO PUDIM (PMDB – RJ)
170 – ALCENI GUERRA (DEM – PR)
171 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
172 – SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)
173 – FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
174 – CHICO DA PRINCESA (PR – PR)
175 – RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)
176 – NELSON PROENÇA (PPS – RS)
177 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
178 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
179 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
180 – JOSÉ LINHARES (PP – CE)
181 – PEDRO WILSON (PT – GO)
182 – ENIO BACCI (PDT – RS)
183 – MILTON MONTI (PR – SP)
184 – DOMINGOS DUTRA (PT – MA)

Assinaturas que Não Conferem

1 – CIRO NOGUEIRA (PP – PI)
2 – GUILHERME MENEZES (PT – BA)
3 – BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)
4 – WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
5 – GORETE PEREIRA (PR – CE)
6 – WALTER BRITO NETO (PRB – PB)
7 – MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
8 – NEUDO CAMPOS (PP – RR)
9 – MIGUEL CORRÊA (PT – MG)
10 – ABELARDO CAMARINHA (PSB – SP)

Assinaturas Repetidas

1 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
2 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
3 – ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
4 – NEUDO CAMPOS (PP – RR)
5 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
6 – PINTO ITAMARATY (PSDB – MA)
7 – ELIENE LIMA (PP – MT)
8 – MARCO MAIA (PT – RS)
9 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
10 – TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS)
11 – EDMAR MOREIRA (DEM – MG)
12 – VALADARES FILHO (PSB – SE)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 418, DE 2008 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Regulamenta o art. 190, da Constitui-
ção Federal, limitando a aquisição e o arren-
damento de propriedade rural por pessoa 
física ou jurídica estrangeira.

Despacho: Deferido Requerimento nº 
3.320/2008 solicitando a retirada deste.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta a aquisição, o arren-

damento ou a posse de propriedade rural por pessoa 
física ou pessoa jurídica estrangeira em todo o terri-
tório nacional, observadas as restrições que aqui se 
estabelecerem.

Parágrafo único. Sujeita-se ao regime estabele-
cido por esta Lei a pessoa jurídica brasileira da qual 
participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras fí-
sicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital 
social e residam ou tenham sede no Exterior.

Art. 2º Todo o compromisso, promessa de contra-
tar, ou obrigação contratual que representem, confiram 
ou de que possam resultar direitos aquisitivos ou de uso, 
gozo e fruição de terras agricultáveis ou de vocação 
agrícola, ou ainda possibilitem a exploração econômi-
ca de recursos naturais nelas existentes, inclusive por 
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meio de manejo florestal, em que uma ou mais partes 
signatárias estejam abrangidas na situação referida no 
artigo 1º e seu Parágrafo único, devem ser previamente 
comunicados ao Ministério da Justiça, instruídos com 
a minuta vinculante do instrumento legal que obrigue 
as partes envolvidas no negócio jurídico, identificação, 
qualificação e domicílio das pessoas físicas contratan-
tes, dos sócios, titulares e administradores das pesso-
as jurídicas, e respectivas quotas ou percentuais dos 
direitos a serem adquiridos ou conferidos, instrumento 
legal conferindo poderes bastantes e plenos para re-
presentação da pessoa jurídica ou física, quando esta 
última não tiver domicílio permanente em território na-
cional, a procurador domiciliado no País, que prestará 
caução para garantia de eventuais obrigações fiscais 
e patrimoniais decorrentes do negócio jurídico.

Parágrafo único. Na aquisição de imóvel rural por 
pessoa estrangeira, física ou jurídica, ou na realiza-
ção de qualquer ato negocial dentre os referidos no 
caput deste artigo, é da essência do ato a escritura 
pública.

Art. 3º O desatendimento ao disposto no Art. 
2º, desta Lei, impede a realização válida de qualquer 
ato cartorial ou registral relativo à propriedade ou aos 
direitos negociados, cumprindo ao oficial do registro 
imobiliário competente exigir a comprovação da comu-
nicação prévia feita à Autoridade federal, sob pena de 
sua responsabilidade pessoal administrativa e perda 
do cargo, e ainda incorrendo em solidariedade passiva 
por qualquer dano ambiental existente ou supervenien-
te que venha a ser constatado na propriedade e em 
qualquer de seus componentes ambientais, indepen-
dente de culpa pelo evento danoso.

Art. 4º As pessoas jurídicas estrangeiras referi-
das no art. 1º desta Lei só poderão adquirir imóveis 
rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, 
pecuários, industriais, ou de colonização, vinculados 
aos seus objetivos estatutários.

§ 1º Os projetos de que trata este artigo 
deverão ser previamente aprovados pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, sem prejuízo da obtenção das licenças 
ambientais exigíveis segundo a legislação de 
proteção ao meio ambiente federal, estadual 
e local, quando houver.

§ 2º Sobre os projetos de caráter indus-
trial a aprovação recai na competência do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

Art. 5º Os Cartórios de Registro de Imóveis man-
terão cadastro especial, em livro auxiliar, das aquisi-

ções de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas 
e jurídicas, no qual deverá constar:

I – menção do documento de identidade 
das partes contratantes ou dos respectivos atos 
de constituição, se pessoas jurídicas;

II – memorial descritivo do imóvel, com 
área, características, limites e confronta-
ções;

III – menção e cópia do documento com-
probatório da comunicação de que trata o art. 
2º , desta Lei;

IV – transcrição das aprovações dos ór-
gãos competentes, ou da solicitação da apro-
vação, quando for o caso.

Art. 6º Trimestralmente, os Cartórios de Registros 
de Imóveis remeterão, sob pena de perda do cargo 
pelo titular, à Corregedoria da Justiça dos Estados a 
que estiverem subordinados e ao Ministério da Justiça, 
relação das aquisições de áreas rurais por pessoas 
estrangeiras, da qual constem os dados enumerados 
no artigo anterior.

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel si-
tuado em área indispensável à segurança nacional, a 
relação mencionada neste artigo deverá ser remetida 
também ao Ministro Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República.

Art. 7º A soma das áreas rurais pertencentes a 
pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá 
ultrapassar a um quarto da superfície dos Municípios 
onde se situem, comprovada por certidão do Registro 
de Imóveis, com base no livro auxiliar de que trata o 
art. 5, supra.

§ 1º As pessoas da mesma nacionali-
dade não poderão ser proprietárias, em cada 
Município, de mais de 25% (vinte e cinco por 
cento) do limite fixado neste artigo.

§ 2º Ficam excluídas das restrições deste 
artigo as aquisições de áreas rurais:

I – inferiores a 3 (três) módulos;
II – que tiverem sido objeto de compra e 

venda, de promessa de compra e venda, de 
cessão ou de promessa de cessão, mediante 
escritura pública ou instrumento particular devi-
damente protocolado no Registro competente, 
e que tiverem sido cadastradas no INCRA em 
nome do promitente comprador, antes de 10 
de março de 1969;

III – quando o adquirente tiver filho brasi-
leiro ou for casado com pessoa brasileira sob 
o regime de comunhão de bens.

§ 3º O Presidente da República poderá, 
mediante decreto, ouvido previamente o Con-
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gresso Nacional em virtude da competência 
autorizativa expressa no artigo 190, da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, 
autorizar a aquisição além dos limites fixados 
neste artigo, quando se tratar de imóvel rural 
vinculado a projetos julgados prioritários em 
face dos planos de desenvolvimento do País.

Art. 8º As contratações atinentes a imóvel ru-
ral que violem as prescrições desta Lei são nulas de 
pleno direito, reconhecíveis e declaráveis de ofício, 
ficando o oficial de registro que lavrar a escritura e o 
serventuário que a transcrever, pessoal e civilmente, 
responsáveis pelos danos que causarem aos contra-
tantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por 
prevaricação ou falsidade ideológica.

Parágrafo único. Ocorrendo a nulidade prevista 
no caput deste artigo, fica o alienante obrigado a res-
tituir ao adquirente o preço do imóvel.

Art. 9º Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta 
dias), improrrogáveis, contados da data de promulga-
ção desta Lei, os Titulares de Cartórios de Títulos e 
Documentos e Registros Imobiliários, promoverão o 
levantamento de todos os atos já realizados sob sua 
jurisdição praticados pelas pessoas referidos no art. 1º 
desta Lei, em data anterior à vigência desta Lei, pro-
cedendo às comunicações determinadas pelo art. 6º. 
e seu Parágrafo único, sob pena de responsabilidade 
pessoal administrativa e perda do cargo.

Art. 10. Inclua-se no artigo 3º , da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, 
o inciso V, como segue:

“(...)
IV – (...);
V – as ações de restituição de preço pago 

para aquisição de direitos sobre imóveis rurais 
por estrangeiros, em razão de nulidades das 
escrituras relativas (NR).”

Art. 11. Não é cabível qualquer reparação, a que 
título for, contra a União ou qualquer de seu entes e 
órgãos, por quem tiver anulados quaisquer contratos 
ou atos negociais constitutivos de direitos referidos no 
art. 1º desta Lei, por descumprimento de obrigações 
legais a que estivesse sujeito.

Art. 12. O Poder Executivo expedirá Regulamento 
para a execução desta Lei em prazo não superior a 
180 (cento e oitenta) dias da sua vigência.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada expressamente a Lei nº 5.709, 
de 7 de outubro de 1971, excetuados os seus artigos 
12 e 21.

Justificação

Tem-se notícia pelo Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária de que há 5,5 milhões de 
hectares brasileiras em poder de estrangeiros. A legis-
lação vigente sobre o tema é a Lei nº 5.079, de 7 de 
outubro de 1971, portanto, anterior à promulgação da 
Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.

Em virtude da superveniência da Carta Magna 
de 1988, generalizou-se o entendimento de que muitos 
dos preceitos legais não lograram recebimento pelo 
novo texto constitucional. A questão veio a ter pacifi-
cação por via de Parecer normativo da Advocacia Ge-
ral da República, em 1994, explicitando entendimento 
de que só poderia haver restrições à compra de terras 
por empresas brasileiras sob controle de estrangeiros 
se houvesse autorização para tanto em preceito de or-
dem constitucional. Com a Emenda Constitucional nº 
6, de 1995, e a expressa revogação do artigo 171, da 
Carta Brasileira, é fácil verificar que a matéria passou 
a estar relacionada ao artigo 190, da Constituição Fe-
deral, que prevê a regulamentação da aquisição ou do 
arrendamento de propriedade rural por pessoa física 
ou jurídica estrangeira, bem como prevendo as hipó-
teses em que isto dependa de autorização expressa 
do Congresso Nacional.

Nosso intuito aqui é o de aviar a discussão do 
tema no âmbito do Congresso Nacional, reclamando 
de nossos pares os indispensáveis subsídios para a 
perfeita formulação da matéria, cujo primórdio encon-
tra-se delineado nesta proposição.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 419, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Tefé, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento Integrado dessa Microrregião. 

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Tefé, no Estado do Amazonas, com o objetivo de co-
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ordenar e otimizar as ações administrativas da União e 
desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é 
constituída pelos Municípios de Tefé, Alva-
rães e Uarini.

Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microre-
gião de Tefé implementará programas de desenvolvi-
mento sustentável, com o objetivo de contribuir para a 
redução das desigualdades regionais e locais, dando 
ênfase em ações de:

I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relacionadas 
ao Pólo de Desenvolvimento da Microregião de 
Tefé, fica o Poder Executivo autorizado a instituir 
um conselho administrativo cuja composição e 
atribuições serão definidas em regulamento, as-
segurada a participação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Tefé, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal, 
vem ao encontro, portanto, da urgente necessidade de 
se oferecer novas oportunidades de melhoria de con-
dições de vida à população amazonense, mesmo em 
localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 
em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da 
Microregião de Tefé propiciada pelo Pólo de Desen-
volvimento estimulará a economia local, de forma a 
concentrar esforços e racionalizar ações voltadas para 
o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No-
bres Pares na aprovação deste projeto de lei com-
plementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 420, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião do 
Madeira, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento Integrado dessa Microrregião.

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
do Madeira, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é 
constituída pelos Municípios de Borba, Novo 
Aripuanã, Manicoré e Humaitá.
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Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microre-
gião do Madeira implementará programas de desen-
volvimento sustentável, com o objetivo de contribuir 
para a redução das desigualdades regionais e locais, 
dando ênfase em ações de:

I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relacionadas 
ao Pólo de Desenvolvimento da Microregião do 
Madeira, fica o Poder Executivo autorizado a ins-
tituir um conselho administrativo cuja composição 
e atribuições serão definidas em regulamento, 
assegurada a participação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
do Madeira, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal, 

vem ao encontro, portanto, da urgente necessidade de 
se oferecer novas oportunidades de melhoria de con-
dições de vida à população amazonense, mesmo em 
localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 
em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da 
Microregião do Madeira propiciada pelo Pólo de De-
senvolvimento estimulará a economia local, de forma 
a concentrar esforços e racionalizar ações voltadas 
para o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No-
bres Pares na aprovação deste projeto de lei com-
plementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 422, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião de 
Parintins, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento Integrado dessa Microrregião.

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Parintins, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é cons-
tituída pelos Municípios de Parintins, Maués, 
Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucurituba 
e São Sebastião do Uatumã.

Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Parintins implementará programas de desenvolvi-
mento sustentável, com o objetivo de contribuir para a 
redução das desigualdades regionais e locais, dando 
ênfase em ações de:
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I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relacionadas 
ao Pólo de Desenvolvimento da Microregião de 
Parintins, fica o Poder Executivo autorizado a ins-
tituir um conselho administrativo cuja composição 
e atribuições serão definidas em regulamento, 
assegurada a participação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Parintins, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal, 
vem ao encontro, portanto, da urgente necessidade de 
se oferecer novas oportunidades de melhoria de con-
dições de vida à população amazonense, mesmo em 
localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 

em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da 
Microregião de Parintins propiciada pelo Pólo de De-
senvolvimento estimulará a economia local, de forma a 
concentrar esforços e racionalizar ações voltadas para 
o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No-
bres Pares na aprovação deste projeto de lei com-
plementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 423, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
de Juruá, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento Integrado dessa Microrregião. 

Despacho: Às Comissões de:  Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Juruá, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é cons-
tituída pelos Municípios de Juruá, Itamarati, 
Eirunepé, Ipixuna e Carauari.

Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microre-
gião de Juruá implementará programas de desenvolvi-
mento sustentável, com o objetivo de contribuir para a 
redução das desigualdades regionais e locais, dando 
ênfase em ações de:

I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
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a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relacionadas 
ao Pólo de Desenvolvimento da Microregião de 
Juruá, fica o Poder Executivo autorizado a insti-
tuir um conselho administrativo cuja composição 
e atribuições serão definidas em regulamento, 
assegurada a participação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Juruá, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal, 
vem ao encontro, portanto, da urgente necessidade de 
se oferecer novas oportunidades de melhoria de con-
dições de vida à população amazonense, mesmo em 
localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 
em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da 
Microregião de Juruá propiciada pelo Pólo de Desen-

volvimento estimulará a economia local, de forma a 
concentrar esforços e racionalizar ações voltadas para 
o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No-
bres Pares na aprovação deste projeto de lei com-
plementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 424, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião do 
Japurá, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento Integrado dessa Microrregião. 

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
do Japurá, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é cons-
tituída pelos Municípios de Japurá e Maraã.

Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microre-
gião do Japurá implementará programas de desenvol-
vimento sustentável, com o objetivo de contribuir para 
a redução das desigualdades regionais e locais, dando 
ênfase em ações de:

I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relacionadas 
ao Pólo de Desenvolvimento da Microregião do 
Japurá, fica o Poder Executivo autorizado a insti-
tuir um conselho administrativo cuja composição 
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e atribuições serão definidas em regulamento, 
assegurada a participação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
do Japurá, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal, 
vem ao encontro, portanto, da urgente necessidade de 
se oferecer novas oportunidades de melhoria de con-
dições de vida à população amazonense, mesmo em 
localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 
em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da Mi-
croregião do Japurá propiciada pelo Pólo de Desen-
volvimento estimulará a economia local, de forma a 
concentrar esforços e racionalizar ações voltadas para 
o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobres 
Pares na aprovação deste projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 426, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
de Coari, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento Integrado dessa Microrregião. 

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Coari, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é cons-
tituída pelos Municípios de Coari, Codajás, 
Anori, Beruri, Anamã e Caapiranga.

Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microre-
gião de Coari implementará programas de desenvolvi-
mento sustentável, com o objetivo de contribuir para a 
redução das desigualdades regionais e locais, dando 
ênfase em ações de:

I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relacionadas 
ao Pólo de Desenvolvimento da Microregião de 
Coari, fica o Poder Executivo autorizado a insti-
tuir um conselho administrativo cuja composição 
e atribuições serão definidas em regulamento, 
assegurada a participação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
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a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
de Coari, no Estado do Amazonas, com o objetivo de 
coordenar e otimizar as ações administrativas da União 
e desse Estado da Federação, nos termos dispostos no 
inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição Federal, 
vem ao encontro, portanto, da urgente necessidade de 
se oferecer novas oportunidades de melhoria de con-
dições de vida à população amazonense, mesmo em 
localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 
em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da 
Microregião de Coari propiciada pelo Pólo de Desen-
volvimento estimulará a economia local, de forma a 
concentrar esforços e racionalizar ações voltadas para 
o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobres 
Pares na aprovação deste projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 428, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo 
de Desenvolvimento da Microrregião do Alto 
Solimões, Estado do Amazonas, assim como 

instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento Integrado dessa Microrregião.

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar autoriza o Poder 

Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Micro-
região do Alto Solimões, no Estado do Amazonas, 
com o objetivo de coordenar e otimizar as ações 
administrativas da União e desse Estado da Federa-
ção, nos termos dispostos no inciso IX do art. 21 e o 
art. 43 da Constituição Federal.

§ 1º A região de que trata esta Lei é cons-
tituída pelos Municípios de Tabatinga, Benjamin 
Constant e Atalaia do Norte.

Art. 2º O Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
do Alto Solimões implementará programas de desen-
volvimento sustentável, com o objetivo de contribuir 
para a redução das desigualdades regionais e locais, 
dando ênfase em ações de:

I – implantação de infra-estrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.
§ 1º Para que sejam alcançados os obje-

tivos arrolados no caput, devem ser utilizados, 
entre outros instrumentos, incentivos relativos 
a tributos, tarifas e preços públicos, bem como 
incentivos financeiros e creditícios.

§ 2º Para a gestão das ações relaciona-
das ao Pólo de Desenvolvimento da Microre-
gião do Alto Solimões, fica o Poder Executivo 
autorizado a instituir um conselho administra-
tivo cuja composição e atribuições serão de-
finidas em regulamento, assegurada a parti-
cipação da sociedade civil.

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

Justificação

Remontam à época da borracha as primeiras 
tentativas de ocupação da Amazônia. Esse processo, 
no entanto, só veio a se consolidar de forma efetiva 
a partir dos anos setenta do século passado, quando 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola.

Hoje, o Estado do Amazonas é o segundo da Re-
gião Norte, em contingente populacional, e representa 
24 por cento da população regional total. 

A urbanização do Estado tem ocorrido, no entan-
to, principalmente em conseqüência da concentração 
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em torno da capital Manaus, que, atualmente, além 
de abrigar mais da metade da população estadual, foi 
a única a, entre os anos de 1980 e 1991, apresentar 
aumento no índice de concentração total.

Atualmente, porém, tem-se registrado uma perda 
relativa da população de Manaus, no cômputo geral da 
população urbana do Estado, de tal forma que é de se 
admitir que, passado o impacto da implantação da Zona 
Franca de Manaus e, em conseqüência, uma vez ocorri-
da sua gradativa perda de importância em nível local, foi 
atingido um ponto de saturação tal, que já não mais se 
encontravam as condições necessárias para absorver 
localmente fluxos migratórios intra e inter estaduais.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microregião 
do Alto Solimões, no Estado do Amazonas, com o ob-
jetivo de coordenar e otimizar as ações administrativas 
da União e desse Estado da Federação, nos termos dis-
postos no inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Constituição 
Federal, vem ao encontro, portanto, da urgente neces-
sidade de se oferecer novas oportunidades de melhoria 
de condições de vida à população amazonense, mesmo 
em localidades mais afastadas de sua capital.

O Pólo de Desenvolvimento ora proposto poderá 
promover programas de desenvolvimento sustentável, 
em nível local, mas também possibilitará a implanta-
ção de uma melhor infra-estrutura para a realização 
de projetos de qualificação de recursos humanos e 
geração de emprego e renda.

A adequada gestão das políticas públicas da 
Microregião do Alto Solimões propiciada pelo Pólo de 
Desenvolvimento estimulará a economia local, de for-
ma a concentrar esforços e racionalizar ações voltadas 
para o crescimento conjunto de toda a região.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No-
bres Pares na aprovação deste projeto de lei com-
plementar.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 430, DE 2008 

(Da Comissão Parlamentar de Inquérito 
com a finalidade de investigar a realidade 

do Sistema Carcerário brasileiro, com 
destaque para a superlotação dos presídios, 

custos sociais e econômicos desses 
estabelecimentos, a permanência de 
encarcerados que já cumpriram pena, 
a  violência dentro das instituições do 

sistema carcerário, a corrupção, o crime 
organizado e suas ramificações nos presídios 
e buscar soluções para o efetivo cumprimento 

da Lei de Execuções Penais.)

Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 
de janeiro de 1994.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP nº 
225/2001.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar no 79, de 7 de ja-

neiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte mo-
dificação:

“Art. 3o  ..................................................
§ 4o Dez por cento dos recursos do Fundo 

Penitenciário Nacional arrecadados em cada 
ano, antes de qualquer outra destinação, serão 
destinados aos municípios que possuam esta-
belecimentos penais em sua jurisdição.” (NR)

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

Justificação

Um dos graves problemas do sistema peniten-
ciário nacional reside na resistência de unidades mu-
nicipais à construção de presídios em seus territó-
rios. Como bem salienta o Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito Deputado Neucimar Fraga, 
quebra-molas, cemitério, feira e presídio todos querem 
longe de casa.

Esta lei garantirá ressarcimento aos municípios 
que possuam estabelecimentos prisionais em seus ter-
ritórios, diminuindo as atuais resistências. Para tanto, 
serão concedidos dez por cento dos recursos obtidos 
pelo Fundo Penitenciário Nacional. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2008. – 
Deputado Neucimar Fraga, Presidente – Deputado 
Domingos Dutra, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 4.205, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar de Inquérito 

com a finalidade de investigar a realidade 
do Sistema Carcerário brasileiro, com 

destaque para a superlotação dos presídios, 
custos sociais e econômicos desses 
estabelecimentos, a permanência de 
encarcerados que já cumpriram pena, 

a  violência dentro das instituições do sistema 
carcerário, a corrupção, o crime organizado e suas 

ramificações nos presídios e buscar soluções para o 
efetivo cumprimento da Lei de Execuções Penais.)

Dispõe sobre a dedutibilidade das 
doações ao Fundo Penitenciário Nacional 
(FUNPEN) da base de cálculo do imposto 
de renda das pessoas jurídicas e da contri-
buição social sobre o lucro líquido.
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Despacho: Às Comissões de: Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Para efeito de pagamento, a pessoa jurídi-

ca poderá deduzir as doações ao Fundo Penitenciário 
Nacional (FUNPEN) até o limite de dois por cento do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lu-
cro líquido:

I – apurados na forma estimativa mensal;
II – devidos, em cada período de apu-

ração, vedada sua dedução como despesa 
operacional.

§ 1o O gozo do benefício de que trata o 
caput não prejudica outros incentivos fiscais 
previstos na legislação tributária.

§ 2o Os recursos das doações referi-
das no caput serão integralmente utiliza-
dos na capacitação de egressos do sistema 
prisional.

§ 3o O limite referido no caput será de 
quatro por cento na hipótese de a pessoa ju-
rídica doadora contratar egressos do sistema 
prisional, atendidos os requisitos estabelecidos 
em regulamento.

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

Justificação

Esta lei busca contribuir com a ressocializa-
ção de egressos do sistema prisional, ao conce-
der incentivos fiscais consistentes na dedução, do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro, de doações ao Fundo Penitenciário Nacional 
(FUNPEN) até o limite de dois por cento do valor 
dos referidos tributos.

Esse limite poderá chegar a quatro por cento 
caso a pessoa jurídica contrate, observadas as con-
dições previstas em regulamento, egressos do siste-
ma prisional.

Os recursos do Fundo que sejam oriundos dessas 
doações serão integralmente aplicados na capacitação 
de egressos do sistema prisional.

A presente proposição não fere a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal na medida em que:

a) a perda dos recursos do imposto de 
renda que compõem o orçamento da União a 
ele retornarão sob a forma de doação ao Fundo 
Penitenciário Nacional (FUNPEN); e

b) a ressocialização dos presos fará com 
que, a médio e longo prazo, os gastos da União 
com o Fundo Penitenciário sejam reduzidos, 
dada a diminuição conseqüente de novas con-
denações dos egressos do sistema prisional.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2008. – 
Deputado Neucimar Fraga, Presidente – Deputado 
Domingos Dutra, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 4.284, DE 2008 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, relativos à investigação 
criminal, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
4.209/2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei altera dispositivos do Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal para dispor sobre a investigação criminal.

Art. 2º Os Artigos 4º, 6º, 9º,10, 11, 20, 22, 23, 
30 e 46 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941, Código de Processo Penal, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 4º A polícia judiciária é exercida pe-
las autoridades policiais a que se referem os 
§§ 1º e 4º do art. 144 da Constituição Federal 
no território de suas respectivas circunscrições 
e terá por fim a apuração das infrações penais 
e da sua autoria.” (NR)

“Art. 6o Logo que tiver conhecimento da 
prática da infração penal, a autoridade poli-
cial deverá:

I – dirigir-se ao local, providenciando para 
que não se alterem o estado e conservação das 
coisas, até a chegada dos peritos criminais;

II – apreender os objetos que tiverem 
relação com o fato, após liberados pelos pe-
ritos criminais; 

III – colher todas as provas que servirem 
para o esclarecimento do fato e suas circuns-
tâncias;

IV – ouvir o ofendido;
V – ouvir o indiciado, com observância, 

no que for aplicável, do disposto no Capítulo III 
do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo 
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termo ser assinado por 2 (duas) testemunhas 
que Ihe tenham ouvido a leitura;

VI – proceder a reconhecimento de pes-
soas e coisas e a acareações;

VII – determinar, se for caso, que se pro-
ceda a exame de corpo de delito e a quaisquer 
outras perícias;

VIII – rdenar a identificação do indiciado 
pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes;

IX – averiguar a vida pregressa do indi-
ciado, sob o ponto de vista individual, familiar 
e social, sua condição econômica, sua atitude 
e estado de ânimo antes e depois do crime e 
durante ele, e quaisquer outros elementos que 
contribuírem para a apreciação do seu tempe-
ramento e caráter;

X – providenciar, quando necessária, a 
reprodução simulada dos fatos, desde que 
não contrarie a moralidade ou a ordem pú-
blica.

§ 1º Os instrumentos, armas e objetos 
materiais que tiverem relação com o fato, ne-
cessários para exame pericial complementar, 
ficarão sob a guarda dos peritos oficiais até a 
conclusão dos trabalhos periciais.

§ 2º Concluídos os trabalhos periciais, os 
objetos periciados serão devolvidos à autoridade 
policial, que os encaminhará ao juízo competente, 
quando da conclusão do inquérito policial.

§ 3º No inquérito, as informações serão 
colhidas de forma objetiva e, sempre que pos-
sível, celeremente, podendo os depoimentos 
ser tomados em qualquer local, cabendo à 
autoridade policial resumi-los nos autos, se 
colhidos de modo informal.

§ 4º O registro das declarações do in-
vestigado, indiciado, ofendido e o depoimento 
das testemunhas poderá ser feito pelos meios 
ou recursos de digitação ou técnica similar, 
gravação magnética, inclusive audiovisual, 
destinada a obter maior fidelidade das infor-
mações, neste último caso sem necessidade 
de transcrição.

§ 5º A prisão de qualquer pessoa e o 
local onde se encontre serão imediatamente 
comunicados à autoridade judiciária compe-
tente, ao Ministério Público, ao advogado e à 
família do preso ou à pessoa por ele indicada 
e à Defensoria Pública, caso o autuado não 
informe o nome de seu advogado.

§ 6º O procedimento de que trata o inciso 
V deste artigo obedecerá, no que couber, o dis-
posto no Capítulo III do Título VII deste Código, 

admitindo-se, excepcionalmente, sua realiza-
ção por meio de videoconferência.”(NR)

“Art. 9º O inquérito policial deverá ser 
instaurado imediatamente após a autoridade 
policial tomar conhecimento da infração penal 
de que trata o inciso II do art. 4º, salvo quando 
a investigação depender de verificação preli-
minar da existência de indícios suficientes de 
autoria e de materialidade do fato.

§ 1º O caso de não haver os elementos 
indispensáveis à instauração do inquérito, a 
autoridade policial, além de adotar as provi-
dências arroladas no art. 6º, deverá:

I – tombar a notícia crime em livro próprio;
II – dar início à verificação preliminar de 

procedência da notícia crime; e 
III – disponibilizar ao Ministério Público, 

quando requisitadas, e à parte interessada 
ou a quem tiver qualidade para representá-
la, quando solicitadas, informações acerca do 
andamento da verificação preliminar de que 
trata o inciso anterior.

§ 2º Apurada a existência de indícios su-
ficientes de autoria e de materialidade do fato, 
a verificação preliminar de que trata o caput 
converter-se-á em inquérito policial.

§ 3º É permitido o desmembramento dos 
autos em caso de investigado preso.

§ 4º Quando o inquérito policial não for 
concluído no prazo de trinta dias, sem prejuízo 
da continuidade e da realização de outras dili-
gências tidas como necessárias, a autoridade 
policial comunicará, fundamentadamente, ao 
Ministério Público e ao juiz, os resultados ob-
tidos e as razões que impediram a conclusão 
do procedimento no prazo legal. 

§ 5º É admitida a renovação da comuni-
cação de que trata o parágrafo anterior até o 
limite máximo de noventa dias.

§ 6º Recebidos os autos do inquérito, o 
juiz deverá remetê-lo ao Ministério Público no 
prazo de até três dias.

§ 7º Recebendo os autos, o Ministério 
Público poderá:

I – oferecer denúncia;
II – requerer arquivamento da investiga-

ção, consoante o art. 28;
III – requisitar, fundamentadamen-

te, a realização de diligências complemen-
tares, indispensáveis ao oferecimento da 
denúncia.”(NR)

“Art. 10. O inquérito policial deverá ser 
concluído no prazo de trinta dias, renovável 
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por igual período, até o limite máximo de no-
venta dias, contados do conhecimento da 
infração penal pela autoridade policial ou da 
conversão de verificação preliminar em in-
quérito na forma do § 2° do art. 9°, salvo se 
o investigado estiver preso, quando o prazo 
será de dez dias. 

§ 1º Decorrido o prazo de que trata o 
caput, o juiz, após manifestação fundamen-
tada do Ministério Público, poderá deferir 
requerimento de novo prazo à autoridade 
policial, determinando a devolução dos autos 
para que se realizem diligências complemen-
tares, fixando prazo para a conclusão. 

§ 2º As diligências que dependerem 
de autorização judicial serão requeridas ao 
juiz competente pelo Ministério Público, au-
toridade policial, ofendido, investigado ou 
indiciado.

§ 3º Excedido qualquer dos prazos assi-
nados à polícia judiciária, o ofendido poderá 
representar à autoridade policial superior ou 
ao Ministério Público.”(NR)

“Art. 11. Os instrumentos da infração penal, 
bem como os objetos que interessarem à prova, 
serão remetidos ao juízo competente, quando 
da conclusão do inquérito policial.”(NR) 

“Art.13.  .................................................
 ..............................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
IV – requerer, ao juiz competente, a conces-

são de medida cautelar prevista em lei.”(NR)
“Art. 20. A autoridade policial, o Minis-

tério Público e o juiz assegurarão, na investi-
gação, o sigilo necessário ao esclarecimento 
dos fatos.

Parágrafo único. Durante a investiga-
ção, a autoridade policial, o Ministério Pú-
blico e o juiz tomarão as providências ne-
cessárias à preservação da intimidade, vida 
privada, honra e imagem do investigado, 
do indiciado, do ofendido e das testemu-
nhas, vedada sua exposição aos meios de 
comunicação.”(NR)

“Art. 22. A autoridade policial poderá, 
no curso da investigação, ordenar a reali-
zação de diligências em outra circunscrição 
policial, independentemente de requisição 
ou precatória, comunicando previamente a 
respectiva autoridade.”(NR)

Art. 3º Fica revogado o art. 15 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941.

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

Justicação

É fato notório que o inquérito policial, como ins-
trumento legal para a investigação policial, se encon-
tra ultrapassado e carece de inovações para que seja 
eficaz no combate ao crime.

Desta sorte, apresentamos a presente proposi-
ção visando as seguintes modificações:

Colheita de informações de forma objetiva e, 
sempre que possível, celeremente, admitindo que os 
depoimentos sejam tomados em qualquer local, ca-
bendo à autoridade policial resumi-los nos autos, se 
colhidos de modo informal.

Permite que o registro das declarações do investi-
gado, indiciado, ofendido e o depoimento das testemu-
nhas seja feito pelos meios ou recursos de digitação ou 
técnica similar, gravação magnética, inclusive audiovisu-
al, destinada a obter maior fidelidade das informações, 
neste último caso sem necessidade de transcrição.

Estabelece que o inquérito policial seja instau-
rado imediatamente após a autoridade policial tomar 
conhecimento da infração penal de que trata o inciso 
II do art. 4º, salvo quando a investigação depender de 
verificação preliminar da existência de indícios sufi-
cientes de autoria e de materialidade do fato.

Permite que o registro das declarações do investi-
gado, indiciado, ofendido e o depoimento das testemu-
nhas seja feito pelos meios ou recursos de digitação ou 
técnica similar, gravação magnética, inclusive audiovisu-
al, destinada a obter maior fidelidade das informações, 
neste último caso sem necessidade de transcrição.

Acaba com o vai e vem do Inquérito ao Juízo que 
impunha extrema morosidade na tramitação do feito, 
permitindo a prorrogação do prazo de 30 dias do IP, 
até o limite máximo de 90 dias, bastando apenas a 
comunicação expressa do delegado ao juiz, indicado 
o motivo pertinente.

Determina que, durante a investigação, a auto-
ridade policial, o Ministério Público e o juiz tomem as 
providências necessárias à preservação da intimida-
de, vida privada, honra e imagem do investigado, do 
indiciado, do ofendido e das testemunhas, vedada sua 
exposição aos meios de comunicação.

Permite que a autoridade policial, no curso da 
investigação, ordene a realização de diligências em 
outra circunscrição policial, independentemente de 
requisição ou precatória, comunicando previamente a 
respectiva autoridade.

São modificações substanciais que, com toda a 
certeza, impulsionarão a repressão ao crime.

Sala das Sessões, 11 de novembro 2008. – 
Deputado Marcelo Ortiz.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.111, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 837/2008 
MSC Nº 392/2008

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Vera Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Rosário Oeste, Estado de 
Mato Grosso.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

13 de junho de 2008, que outorga concessão à Rádio 
Vera Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda média no Município de Rosário Oeste, 
Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. –  
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 837, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 392, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 13 
de junho de 2008, que outorga concessão 
à Rádio Vera Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Rosário Oeste, Es-
tado de Mato Grosso.

 COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga con-
cessão à Rádio Vera Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
No processo em questão, a Rádio Vera Ltda. atendeu 
aos requisitos da legislação específica e obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos es-
tabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da 
concorrência para exploração do serviço de radiodifu-
são sonora em onda média.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2008. – 
Deputado Ariosto Holanda, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº   , DE 2008

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Vera Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Rosário Oeste, Estado de 
Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

13 de junho de 2008, que outorga concessão à Rádio 
Vera Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda média no Município de Rosário Oeste, 
Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2008. –  
Deputado Ariosto Holanda, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ariosto Holanda, à TVR nº 837/2008, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, 

Bilac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abe-
lardo Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, 
Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

 Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.112, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 845/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de São Jorge a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de São Jorge, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 663, de 19 de outubro de 2006, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de São Jorge a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de São Jorge, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Bilac Pinto, Presidente em exercício.

TVR Nº 845, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 663, 
de 19 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de São Jorge a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Jorge, 
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de São Jorge a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de São Jorge atendeu aos re-
quisitos da legislação específica e recebeu autorização 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
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pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de São Jorge a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de São Jorge, Estado 
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 663, de 19 de outubro de 2006, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de São Jorge a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de São Jorge, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2008. –  
Deputado Ratinho Junior, Relator.

 III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Ratinho Junior, à TVR nº 845/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, 

Bilac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abe-
lardo Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, 
Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

 Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Bilac Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.113, DE 2008 

 (Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática) 

TVR Nº 846/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza o Conselho 
Comunitário de Paraíso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Paraíso, Estado de Santa 
Catarina.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

682, de 23 de outubro de 2006, que autoriza o Con-
selho Comunitário de Paraíso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Paraíso, Es-
tado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 846, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 682, 
de 23 de outubro de 2006, que autoriza o 
Conselho Comunitário de Paraíso a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Paraíso, Estado 
de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, o ato que autoriza o Conselho 
Comunitário de Paraíso a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No proces-
so em questão, o Conselho Comunitário de Paraíso 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu autorização para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2008. – Depu-
tado Nilson Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº   , DE 2008

Aprova o ato que autoriza o Conselho 
Comunitário de Paraíso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Paraíso, Estado de Santa 
Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

682, de 23 de outubro de 2006, que autoriza o Con-
selho Comunitário de Paraíso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Paraíso, Es-
tado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2008. – 
Deputado Nilson Pinto, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Nilson Pinto, à TVR nº 846/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, 

Bilac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abe-
lardo Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, 
Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

 Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.121, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 861/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educacional Maranata de 
Radiodifusão FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cachoeira Grande, Estado 
do Maranhão.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 107, de 9 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Educacional Maranata de Ra-
diodifusão FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cachoeira Grande, Es-
tado do Maranhão.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.
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TVR Nº 861, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 107, 
de 9 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Educacional Maranata 
de Radiodifusão FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cachoeira Grande, Estado 
do Maranhão.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Educacional Maranata de 
Radiodifusão FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária Educacional 
Maranata de Radiodifusão FM atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu autorização para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 

pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2008. – Depu-
tado Nelson Proença, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educacional Maranata de 
Radiodifusão FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cachoeira Grande, Estado 
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 107, de 9 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Educacional Maranata de Ra-
diodifusão FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cachoeira Grande, Es-
tado do Maranhão.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2008. – 
Deputado Nelson Proença, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Nelson Proença, à TVR nº 861/2008, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre-
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.122, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 863/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Comunitária de Gália 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Gália, 
Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

128, de 11 de abril de 2007, que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Comunitária de Gália a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Gália, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 863, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 128, 
de 11 de abril de 2007, que autoriza a As-
sociação de Comunicação Comunitária de 
Gália a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Gália, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária de Gália a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Comunicação Comuni-
tária de Gália atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2008. – 
Deputado José Mendonça Bezerra, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Comunitária de Gália 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Gália, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Porta-

ria nº 128, de 11 de abril de 2007, que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária de Gália 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Gália, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de aogsto de 2008. – 
Deputado José Mendonça Bezerra, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado José Mendonça Bezerra, à TVR nº 
863/2008, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.123, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 864/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária do Grupo Semente Nova 
do Distrito de Missi a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Irauçuba, Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

136, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
Comunitária do Grupo Semente Nova do Distrito de 
Missi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Irauçuba, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 864, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 136, 
de 12 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária do Grupo Semente Nova 
do Distrito de Misse a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Irauçuba, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Co-
munitária do Grupo Semente Nova do Distrito de Misse 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária do Grupo Se-
mente Nova do Distrito de Misse atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu autorização para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2008. – Depu-
tado Beto Mansur, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária do Grupo Semente Nova 
do Distrito de Misse a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Irauçuba, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

136, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
Comunitária do Grupo Semente Nova do Distrito de 
Misse a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Irauçuba, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2008. – 
Deputado Beto Mansur, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à TVR nº 864/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – Depu-
tado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.124, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 866/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Nova Dimensão de Radio-
difusão para o Desenvolvimento Cultural e 

Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Barra do Choça, Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 149, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Nova Dimensão de Radiodifusão 
para o Desenvolvimento Cultural e Artístico a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Barra do Choça, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 866, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
149, de 12 de abril de 2007, que autoriza a 
Associação Comunitária Nova Dimensão 
de Radiodifusão para o Desenvolvimento 
Cultural e Artístico a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Barra do Choça, Estado 
da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Nova Dimensão de Radiodifusão 
para o Desenvolvimento Cultural e Artístico a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
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te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária Nova Dimen-
são de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural 
e Artístico atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica e recebeu autorização para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2008. – 
Deputado Cristiano Matheus, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Nova Dimensão de Radio-
difusão para o Desenvolvimento Cultural e 
Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Barra do Choça, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 149, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Nova Dimensão de Radiodifusão 
para o Desenvolvimento Cultural e Artístico a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Barra do Choça, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2008. – 
Deputado Cristiano Matheus, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Cristiano Matheus, à TVR nº 866/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.125, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 868/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Cidade das Rosas 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Cotia, 
Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 156, de 12 de abril de 2007, que autoriza a As-
sociação Cultural Comunitária Cidade das Rosas 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cotia, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.
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TVR Nº 868, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 156, 
de 12 de abril de 2007, que autoriza a As-
sociação Cultural Comunitária Cidade das 
Rosas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Cotia, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária Cidade das Rosas a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Cultural Comunitária Cidade 
das Rosas atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica e recebeu autorização para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2008. – 
Deputado Cristiano Matheus, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Cidade das Rosas 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Cotia, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 156, de 12 de abril de 2007, que autoriza a As-
sociação Cultural Comunitária Cidade das Rosas 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cotia, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2008. – 
Deputado Cristiano Matheus, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Cristiano Matheus, à TVR nº 868/2008, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

 Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.126, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 871/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação Palmares 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
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reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Palmares 
Paulista, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 230, de 28 de maio de 2007, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Comunicação Palmares a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Palmares Paulista, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 871, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
230, de 28 de maio de 2007, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação 
Palmares a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Palmares Paulista, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação Palmares 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 

Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária de Comuni-
cação Palmares atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2008. – 
Deputado Silas Câmara, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº   , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação Palmares 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Palmares 
Paulista, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 230, de 28 de maio de 2007, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Comunicação Palmares a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Palmares Paulista, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2008. – 
Deputado Silas Câmara, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Silas Câmara, à TVR nº 871/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
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Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.127, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 872/2008 
MSC Nº 378/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Comunitária Nave-
gantes de Anhembi a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Anhembi, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

231, de 28 de maio de 2007, que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Navegantes de Anhem-
bi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Anhembi, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 872, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 378, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 231, 
de 28 de maio de 2007, que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação Comunitária Nave-
gantes de Anhembi a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Anhembi, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 

à consideração do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato que autoriza a Associação de 
Comunicação Comunitária Navegantes de Anhembi a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Comunicação Comuni-
tária Navegantes de Anhembi atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu autorização para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2008. – 
Deputado Paulo Roberto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº   , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação Comunitária Nave-
gantes de Anhembi a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Anhembi, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 231, de 28 de maio de 2007, que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação Comunitária Navegantes de 
Anhembi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Anhembi, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2008. – 
Deputado Paulo Roberto, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Roberto, à TVR nº 872/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.128, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 879/2008 
MSC Nº 391/2008

Aprova o ato que outorga concessão à 
Natureza Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

13 de junho de 2008, que outorga concessão à Natu-
reza Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 879, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 391 DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 13 
de junho de 2008, que outorga concessão à 

Natureza Comunicações Ltda. para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Três La-
goas, Estado de Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga con-
cessão à Natureza Comunicações Ltda. para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
No processo em questão, a Natureza Comunicações 
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2008. – Depu-
tado José Rocha, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que outorga concessão à 
Natureza Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

13 de junho de 2008, que outorga concessão à Natu-
reza Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2008. – 
Deputado José Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado José Rocha, à TVR nº 879/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.129, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 880/2008 
MSC Nº 391/2008

Aprova o ato que outorga concessão 
à Farol Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 

no Município de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 13 de junho de 2008, que outorga concessão à 
Farol Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 880, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 391, DE 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 13 
de junho de 2008, que outorga concessão 
à Farol Radiodifusão Ltda. para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Rio Gran-
de, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, 
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição 
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República submete à consideração do Congresso 
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
o ato que outorga concessão à Farol Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.



51294 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de ser-
viço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em 
questão, a Farol Radiodifusão Ltda. atendeu aos requisitos 
da legislação específica e obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, 
tornando-se a vencedora da concorrência para exploração 
do serviço de radiodifusão de sons e imagens.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2008. – 
Deputado Dr. Adilson Soares, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que outorga concessão 
à Farol Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 13 de junho de 2008, que outorga concessão à 
Farol Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2008. – 
Deputado Dr. Adilson Soares, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Dr. Adilson Soares, à TVR nº 
880/2008, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 

Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.130, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 893/2008 
MSC Nº 545/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Arca de Poá a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Poá, Estado 
de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 158, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Cultural Comunitária Arca de Poá a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Poá, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 893, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 545, DE 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
158, de 12 de abril de 2007, que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária Arca de 
Poá a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Poá, 
Estado de São Paulo.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a As-
sociação Cultural Comunitária Arca de Poá a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Cultural Comunitária Arca 
de Poá atendeu aos requisitos da legislação especí-
fica e recebeu autorização para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2008. – 
Deputado Edigar Mão Branca, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Arca de Poá a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Poá, Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 158, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Asso-

ciação Cultural Comunitária Arca de Poá a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Poá, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2008. – 
Deputado Edigar Mão Branca, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado 
Edigar Mão Branca, à TVR nº 893/2008, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.131, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 896/2008 
MSC Nº 545/2008

Aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Três Cachoei-
ras a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Três Ca-
choeiras, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

263, de 29 de maio de 2007, que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Três Cachoeiras a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de Três 
Cachoeiras, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.

TVR Nº 896, DE 2008 
(MENSAGEM Nº 545, DE 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
263, de 29 de maio de 2007, que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária 
Três Cachoeiras a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Três Cachoeiras, Estado do 
Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato que autoriza a Associação de 
Comunicação Comunitária Três Cachoeiras a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Comunicação Comuni-
tária Três Cachoeiras atendeu aos requisitos da legis-
lação específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 

constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2008. – 
Deputado José Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº    , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Três Cachoei-
ras a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Três Ca-
choeiras, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

263, de 29 de maio de 2007, que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Três Cachoeiras a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Três 
Cachoeiras, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2008. – 
Deputado José Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado José Rocha, à TVR nº 896/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghini, 
Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson 
Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo Rollem-
berg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Ana Arraes, Ange-
la Amin, Carlos Brandão, Colbert Martins, Fernando 
Ferro, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, 
Rafael Guerra, Veloso e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior, Presidente em exercício.
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Sala das Sessões, 15 de outubro de 2008. – 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

À Primeira-Secretaria.
Em 22-10-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
Em atendimento ao REQ nº 3.239/08, 

segue anexa cópia do Aviso nº 280/MF do Mi-
nistério da Fazenda, em resposta ao Requeri-
mento de Informação nº 3.091/2008.

Em 24-10-08. – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 3.091, DE 2008 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
Estado da Fazenda sobre as estimativas 
das receitas provenientes do Imposto de 
Renda/IR e da  contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido – CSLL, relativo ao fundo 
garantidor das cooperativas de crédito, re-
ferente ao triênio de 2009 à 2011.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Cons-

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solici-
tadas informações ao Sr. Ministro Estado da Fazenda 
no sentido de fornecer as estimativas das receitas 
provenientes do Imposto de Renda/IR e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativo ao 
fundo garantidor das cooperativas de crédito, referente 
ao triênio de 2009 à 2011.

Justificação

De acordo com o que está estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2008 (Lei nº 11.514, de 

13 de agosto de 2007), em seu art. 98, que condicio-
na a aprovação de lei que conceda ou amplie incen-
tivo ou benefício de natureza tributária, acarretando 
renúncia de receita, ao cumprimento do disposto no 
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige 
estar à proposição acompanhada de estimativa de 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, assim 
como sua compatibilidade com o cumprimento das 
metas fiscais.

Sendo assim, peço a aprovação deste requeri-
mento de informação para as informações obtidas do 
Sr. Ministro da Fazenda sejam usadas na tramitação 
do Projeto de Lei nº 7.512, de 2006, de minha auto-
ria, que isenta o fundo garantidor das cooperativas de 
crédito do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

Sala das Sessões,            de julho de 2008. – 
Antonio Carlos Mendes Thame.

Aviso nº 280/MF

Brasília, 20 de Agosto de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Requerimento de Informação

Senhor Primeiro-Secretário,
Refiro-me ao Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 1915, de 30-

7-2008, dessa Primeira-Secretária, por intermédio do 
qual foi remetida cópia do Requerimento nº 3.091/2008, 
de autoria do Senhor Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame, sobre “as estimativas das receitas prove-
nientes do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao fundo 

REQUERIMENTO Nº 3.239, DE 2008 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Requer o apensamento da resposta do 
Requerimento de Informações nº 3.091/2008 
ao Projeto de Lei nº 7.512, de 2006.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, o apen-

samento da resposta do Requerimento de Informações 
nº 3.091/2008, que solicita ao Ministro Estado da Fa-

zenda informações sobre as estimativas das receitas 
provenientes do Imposto de Renda/IR e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Liquido – CSLL, relativo ao fundo 
garantidor das cooperativas de crédito, referente ao 
triênio de 2009 à 2011, ao Projeto de Lei nº 7.512, de 
2006, de minha autoria, que Isenta o fundo garantidor 
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido.

A estimativa das receitas está discriminada no 
quadro abaixo:
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À apreciação do Coordenador-Geral. – Filipe 
Nogueira da Gama, Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil – Mat. 1538611

Aprovo o teor da presente Nota. Encami-
nhe-se a Coordenação-Especial de Articulação 
Parlamentar – COPAR. – Raimundo Eloi de 
Carvalho, Coordenador-Geral da Copan.

Encaminhe-se à Comissão de Finanças 
e Tributação cópia da resposta do Requeri-
mento de Informação nº 3.091/2008. Oficie-
se. Publique-se.

Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.274, DE 2008 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer que o Projeto de Lei nº 3.417, 
de 2008, tramite conjuntamente com o Pro-
jeto de Lei nº 7.440, de 2006. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Encontra-se em tramitação na Comissão de Edu-

cação e Cultura, o Projeto de Lei nº 7.440, de 2006, de 
minha autoria, que “Cria o Programa para aquisição 

de unidades de veículos automotores de transporte 
coletivos destinados aos transporte escolar coletivo e 
dá outras providências”.

Ao mesmo tempo, tramita nessa Casa o Projeto de 
Lei nº 3.417, de 2008, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004 que “ Institui 
o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
– PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dis-
põe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa 
Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 
de dezembro de 1996” e dá outras providências.”

Entretanto, as matérias tramitam separadamente, 
contrariando art. 142 do Regimento Interno do Câmara 
dos Deputados.

Assim, por se tratar de matérias correlatas, nos 
termos do artigo supracitado, requer que o Projeto de 
Lei nº 3.417, de 2008 seja apensado ao Projeto de Lei 
nº 7.440 de 2006 de minha autoria. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. – Luiz 
Carlos Hauly, Deputado Federal – PSDB/PR.

Indefiro, visto que o PL nº 3.417/08 e o 
PL nº 7.440/06 não apresentam correlação ou 

garantidor das cooperativas de crédito, referente ao 
triênio de 2009 a 2011”.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência, em 
resposta à solicitação do ilustre parlamentar, cópia do 
Memorando RFB/GAB/Nº 877, de 14-8-2008, elaborado 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de 
Estado da Fazenda. 

Memo. RFB/GAB/Nº 877/2008

Brasília, 14 de agosto de 2008

Ao Dr. José Messias de Souza
Assessor Especial do Ministério da Fazenda

Assunto: Encaminha resposta sobre proposição le-
gislativa

Senhor Assessor
A propósito do Memorando nº 1.491/AAP/GM-

MF, por meio do qual Vossa Senhoria encaminha o 
Requerimento de Informação nº 3.091/2008, de autoria 
do ilustre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
versando sobre estimativa de arrecadação decorren-

te dos tributos que menciona, envio-lhe, em anexo, a 
Nota Copan nº 25/2008.

Atenciosamente, – Lina Maria Vieira, Secretária 
de Receita Federal do Brasil.

NOTA COPAN Nº 25/2008

Brasília (DF), 11 de agosto de 2008

Assunto: Requerimento nº 3.091/2008, aprovado pela 
Mesa Diretora da Câmara Federal, pelo qual solicita 
estimativa de receitas do IR e CSLL, relativas ao findo 
garantidor das cooperativas de crédito.

A presente Nota Técnica tem o objetivo de atender 
ao Requerimento supracitado de autoria do Deputado 
Federal Antonio Carlos Mendes Thame, encaminhado 
a esta Copan pela Papeleta de Providências nº Proto-
colo 01182200.03879.2008, de 4-8-2008.

Solicita-se que sejam informadas as estimativas 
das receitas provenientes do Imposto de Renda – IR e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, 
relativas ao fundo garantidor das cooperativas de cré-
dito, referentes ao triênio de 2009 a 2011.

A estimativa das receitas está discriminada no 
quadro abaixo:
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analogia, nos termos do artigo 142 do RICD. 
Oficie-se. Publique-se.

Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.307, DE 2008 
(Do Sr. Darcísio Perondi)

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei Complementar nº 106, de 2007 com o 
Projeto de Lei Complementar nº 112, de 
2007, tendo em vista que ambas propõem 
alterar o mesmo dispositivo legal.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Regimento Interno, em seu artigo 142, determi-

na que “estando em curso duas ou mais proposições 
da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou 
correlata, é lícito promover sua tramitação conjunta, 
mediante requerimento de qualquer Comissão ou 
Deputado ao Presidente da Câmara (...)”.

Entendemos ser o caso de duas matérias que 
têm por objetivo comum, modificar o art. 17 da Lei nº 
4.595/64 visando classificar segmentos de mercado 
como instituições financeiras:

Projeto de Lei Complementar nº 106, de 2007, 
que “acrescenta novos parágrafos ao art. 17 da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para equiparar as 
administradoras de cartão de crédito às instituições 
financeiras”; e Projeto de Lei Complementar nº 112, 
de 2007, que “altera o art. 17 da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, e dá outras providências, com 
fins de equiparar a sociedade de fomento mercantil à 
instituição financeira”.

A correlação de assuntos, portanto, é patente 
em ambas as proposições, que visam alterar o mesmo 
artigo diploma legal.

Diante disso, em sintonia com o que determi-
na o art. 142, do Regimento Interno, solicitamos que 
o Projeto de Lei Complementar nº 106, de 2007 e o 
Projeto de Lei Complementar nº 112, de 2007 trami-
tem conjuntamente.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Darcísio Perondi, Deputado Federal – PMDB/RS.

Defiro, nos termos do art. 142 do RICD. 
Com efeito, promova-se a apensação do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 112/07 ao Proje-
to de Lei Complementar nº 106/07. Oficie-se. 
Publique-se.

Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.315, DE 2008

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 1.302 de 2007.

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

do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 
1.302 de 2007, de minha autoria, que, “Acrescenta in-
ciso V e parágrafos 7º e 8º ao artigo 9º da Lei nº 6.830, 
de 22 de setembro de 1980”, remetendo-o, posterior-
mente, para o arquivo.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008. – 
Deputado Felipe Maia, DEM/RN.

Submeta-se ao Plenário, nos termos do 
art. 104, § 1º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. Oficie-se. Publique-se.

Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.320, DE 2008 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Requer a retirada de tramitação do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 418, de 2008.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar 
nº 418, de 2008, de minha autoria, que “regulamenta 
o art. 190, da Constituição Federal, limitando a aquisi-
ção e o arrendamento de propriedade rural por pessoa 
física ou jurídica estrangeira”.

Sala das Sessões, 5 de novembro 2008. – Antonio 
Carlos Mendes Thame, Deputado Federal.

Defiro a retirada, nos termos dos arts. 
104, caput, e 114, inciso VII, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. Oficie-se. 
Publique-se.

Em 12-11-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o Sr. 

Deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Companhia de 
Energética do Maranhão trocou os medidores de con-
sumo de energia elétrica no Estado. Em conseqüência, 
aumentou o valor das contas, a população reclamou, 
o Ministério Público entrou com uma ação, a Assem-
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bléia Legislativa realizou uma audiência pública, foram 
contratados consultores para examinar as contas e foi 
descoberto que o faturamento estava errado. O softwa-
re era inadequado, a unidade não era a mesma para 
os medidores. 

Pergunto, então: onde estava a ANEEL? A ANEEL 
deveria estar fiscalizando essas ações, pois isso deve 
estar ocorrendo no Brasil inteiro. 

Pior, Sr. Presidente, é a questão dos telefones. 
Projeto de lei de minha autoria em tramitação nesta 
Casa obriga a instalação de um medidor no aparelho 
telefônico para registrar quanto o usuário gasta. Se 
em relação ao consumo energia elétrica, que tem um 
medidor, acontece isso – faturamento incorreto devi-
do a software inadequado –, imaginem o ocorre com 
a conta telefônica.

Faço um apelo a esta Casa para que examine a 
possibilidade de os telefones terem medidores, para 
todos saberem qual o tempo real de utilização do apa-
relho e pagarem pelo efetivamente gasto. Se temos 
medidores para a energia, para a água e as contas, às 
vezes, apresentam verdadeiros absurdos, imaginem, 
repito, o que acontece em relação ao telefone! Se to-
das as empresas fossem corretas, não precisaríamos 
fiscalizá-las.

É o apelo que faço, Sr. Presidente, porque pre-
cisamos ir ao encontro das aspirações da população. 
O que mais se ouve são reclamações quanto aos te-
lefones, e a Casa precisa dar uma resposta.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, no dia de ontem, o Correio 
Braziliense circulou com uma manchete tão chocan-
te quanto verdadeira: Brasília, cidade que espanca 
mulheres.

O jornal tomou como mote o assassinato de uma 
cidadã brasileira de 31 anos de idade, ao que tudo in-
dica, vitimada pelo próprio companheiro. Com toda a 
propriedade, a matéria destaca que esse, infelizmente, 
não é um caso isolado, mas um pequeno exemplo de 
uma rotina de agressões contra as mulheres em todas 
as cidades do Distrito Federal.

As estatísticas apontam para mais de um aten-
dimento emergencial por dia, nas unidades de saúde 
do Distrito Federal, de mulheres atingidas por violên-
cia doméstica – um total de 371, somente de janeiro 
a outubro de 2008.

Certamente, situação é muito mais grave do que 
esses dados informam, uma vez que muitas vítimas 
decidem procurar ajuda médica somente quando os da-
nos físicos atingem níveis intoleráveis, ou seja, quando 
ocorre perfuração grave, fratura ou agressão à bala.

A subnotificação da violência ocorre também em 
virtude de outros fatores: certo número de mulheres 
que padece nas mãos de maridos, namorados e com-
panheiros tende, diante do caráter rotineiro da violên-
cia que sofrem, a incorporá-la em suas vidas como 
um elemento “natural”; outras tendem a atribuir a si 
próprias a culpa das agressões.

Tudo isso põe em evidência a necessidade de 
uma atuação abrangente do Poder Público, por meio 
de políticas intersetoriais capazes de dar conta de um 
problema complexo e profundamente enraizado em 
nossa sociedade e cultura.

No entanto, há também medidas mais objetivas 
e de curto prazo aptas a produzir significativa redução 
do problema. Entre elas, merece destaque a imediata 
ampliação do número de delegacias e postos policiais 
devidamente preparados para acolher as vítimas e apu-
rar as denúncias de violência contra a mulher.

Hoje, no Distrito Federal, há somente uma De-
legacia Especial de Atendimento à Mulher, além de 6 
postos policiais especializados. Essa é, sem dúvida, 
uma quantidade insuficiente, o que obriga muitas mu-
lheres a recorrer a unidades policiais não-especializa-
das, onde, por vezes, são aconselhadas pelas próprias 
autoridades a não levar as denúncias adiante.

Deixo aqui meu apelo ao Governador do Distri-
to Federal, José Roberto Arruda, para que tome as 
devidas providências com vistas a suprir essa lacuna 
no sistema de segurança do Distrito Federal. E uma 
medida como essa com certeza contribuirá para que 
casos como o relatado pelo jornal de maior circulação 
da Capital Federal tenham um final feliz.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Lin-
coln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, on-
tem, participamos de uma audiência pública em que o 
Ministro Tarso Genro e o Ministro José Múcio falaram 
sobre as sugestões do Governo para a reforma políti-
ca. E aí, mais uma vez, entrou a malfadada, segundo 
nosso ponto de vista, lista fechada, que não contem-
pla as mulheres. 

Sabemos das dificuldades existentes com refe-
rência à participação das mulheres nos partidos. Para 
se ter uma lista fechada, deveria ser um homem, uma 
mulher e um negro, porque a raça negra dificilmente 
será prestigiada dentro do caciquismo político que 
persiste no Brasil – a maioria branca toma conta dos 
partidos.

Prevê-se  a votação da matéria no próximo ano, 
e, desde já, estamos nos levantando contra ela, porque 
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a lista fechada vai trazer muito mais problemas do que 
soluções para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Sebas-
tião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, dois importantes eventos marcam hoje o ani-
versário de 60 anos da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica. 

Em nome de amigos da cirurgia plástica de Bra-
sília, Dr. Ognev Cosac, Presidente da Regional de Bra-
sília, de sua esposa, Dorinha, e também em nome do 
Dr. José Carlos Daher, cirurgião plástico renomado de 
Brasília, quero congratular-me com todos os cirurgiões 
plásticos do Brasil, em especial os do meu Amapá, 
entre eles a Dra. Zeneide e o Dr. Alexandre.

Haverá hoje, pela manhã, no Senado Federal, 
uma sessão especial comemorativa à data. À noite, 
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, ocor-
rerá a abertura do Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Plástica.

Para nós, da Amazônia, este evento é de grande 
importância, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica do Distrito Federal colocou-se à disposição 
para realizar mutirões de cirurgia plástica em mulhe-
res vítimas de escalpelamento no Amapá e no resto 
da Amazônia.

Parabenizo todos os cirurgiões plásticos do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Celso Maldaner. 
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Estado de Santa Catarina recebeu 
na segunda-feira mais um importante prêmio interna-
cional. Trata-se do World Travel Global Awards, entre-
gue ao Governador Luiz Henrique da Silveira durante 
a World Travel Market (WTM), considerada uma das 
maiores feiras mundiais da indústria do turismo e que 
ocorre até quinta-feira, na Inglaterra. 

O prêmio representa mais um reconhecimento 
ao esforço que o Governo do Estado de Santa Cata-
rina está fazendo para assegurar que o turismo cata-
rinense continue sendo um importante segmento da 
economia catarinense. 

Estado de belíssimas praias, roteiros turísticos 
respaldados com premiações nacionais e interna-
cionais, oferecendo excelente gastronomia, hotéis e 
recursos naturais, Santa Catarina mais uma vez se 
destaca pela ação de sua gente e de seu Governo, 
com o apoio do setor privado que conquistou conjun-

tamente o prêmio e o direito de sediar grandes even-
tos internacionais. 

A premiação é entregue anualmente a entidades 
governamentais e privadas envolvidas com o segmen-
to turístico. O Governador Luiz Henrique foi um dos 
10 indicados do jornal Mercado & Eventos, parceiro 
do evento realizado em Londres. A entrega do prêmio 
foi feita pelo Vice-Presidente Executivo do jornal, Roy 
Taylor, e contou com a participação de Fiona Jeffrey, 
responsável pela World Travel Market, e de Alastarir 
Gornall, Chefe-Executivo da Reed Exhibitions. 

Roy Taylor observou que, além de se destacar 
como um grande destino turístico, Santa Catarina vem 
recebendo fortes investimentos no setor por conta das 
políticas públicas implementadas pelo Governador 
Luiz Henrique. A criação do Futurismo, que destina 
recursos para fomentar a atividade turística no Estado, 
representou passo decisivo para que Santa Catarina 
conquistasse prêmios como o recente bicampeonato 
de Melhor Destino Turístico do País. 

A primeira etapa da missão catarinense começou 
em Londres, nesta segunda-feira, com a participação 
de Luiz Henrique na cerimônia de entrega do prêmio 
a personalidades e entidades que se destacaram no 
incentivo ao turismo. 

O Brasil está representado na feira com um stand 
da EMBRATUR, que acolhe em seu espaço a repre-
sentação catarinense. 

Acompanharam a cerimônia de premiação o Pre-
sidente-Executivo do WTTC, Jean-Claude Baumgarten, 
e a Presidenta da EMBRATUR, Jeanine Pires.

Da Inglaterra ainda vem a excelente notícia de 
que o 9º Fórum Mundial de Turismo será realizado no 
Brasil no próximo ano, tendo o Estado de Santa Ca-
tarina a honra de ser a sede do evento. O Governo 
do Estado assina nesta segunda-feira, em Londres, o 
contrato para a realização do Fórum Florianópolis, em 
maio de 2009. O contrato para trazer o congresso para 
a Capital catarinense vai ser assinado às 16h30min, 
horário de Londres, 14h30min, horário de Brasília, em 
uma grande feira organizada por uma associação de 
jornalistas que atuam na área do turismo mundial, a 
World Travel Market (WTM), presidida pelo correspon-
dente da empresa pública de comunicação britânica, a 
BBC. É a primeira vez que um país da América Latina 
sediará o evento. 

O evento colocará Santa Catarina mais próxima 
de um segmento que movimenta milhões de dólares. 
O Fórum rendeu US$10 milhões (cerca de R$21 mi-
lhões) quando foi realizado em Dubai, nos Emirados 
Árabes, segundo estimativas dos organizadores, e só 
de mídia tem programada uma verba de R$3,5 mi-
lhões para 2009.
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Esta é a dimensão do congresso do Conselho 
Mundial de Viagem e Turismo, entidade que congre-
ga especialistas e algumas das maiores fortunas do 
mundo, e que, em maio do ano que vem, colocará 
Florianópolis e Santa Catarina mais próximos do topo 
desse importante segmento econômico. 

O Governador Luiz Henrique, que formalizará 
os compromissos assumidos diante do WTTC, conta-
rá com a parceria do Presidente do Conselho, Jean-
Claude Baumgarten. 

A Presidente da EMBRATUR, a catarinense Jea-
nine Pires, também está na Capital da Inglaterra para 
acompanhar uma proposta que terá a participação 
do Governo Federal. O Grupo RBS será parceiro do 
evento. O Diretor Institucional do Grupo RBS, Marcos 
Barboza, vai participar do ato de assinatura entre o 
Governo do Estado e a WTTC. Não estará na posição 
de espectador. A empresa foi a madrinha do congres-
so. Agora, será empresa-parceira da iniciativa, posição 
que será oficializada durante a mesma solenidade 
desta tarde. 

Muito obrigado.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo esta Casa, assim como o 
Senado Federal, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.773, de 2008, que trata dos crimes de pedofi-
lia, amplia o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
trata de modo especial – a meu ver, aí está o grande 
avanço – da prática desse crime via Internet.

Sabemos que esse é um dos grandes problemas 
a serem enfrentados atualmente. No meu entendimen-
to, punir tanto o provedor quanto o site que dá acesso 
aos internautas é a grande novidade. Além disso, serão 
punidos aqueles que armazenam, quer seja em sua 
residência, quer seja no local de trabalho, vídeos, foto-
grafias pornográficas ou de sexo explícito envolvendo 
crianças e adolescentes. 

Sr. Presidente, entendo ser este um marco legal. 
Por isso, esta Casa merece os nossos cumprimentos. 
Esperamos que o Presidente da República sancione o 
projeto, para podermos contribuir com maior proteção 
às nossas crianças.

Muito obrigado.
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, caro Deputado Osmar 
Serraglio, venho à tribuna cumprimentar os jovens de 
todo o Brasil que estão aqui, nesta semana, para par-
ticipar do Parlamento Jovem Brasileiro. 

Ontem foi realizada sessão solene para a abertura 
do Parlamento Jovem Brasileiro. Setenta e oito jovens 
de todos os Estados do País e do Distrito Federal vêm 

conhecer o processo de tramitação dos projetos, de 
elaboração de uma lei na Câmara dos Deputados.

O Presidente da Casa, Deputado Arlindo China-
glia, abriu a sessão, na qual foi eleita a Mesa Direto-
ra do Parlamento Jovem deste ano. Foi eleito Denis 
Freitas de Araújo Neto, do Amazonas, com a Chapa 
Executiva. 

Durante toda a semana esses jovens estarão 
aqui, o que é muito importante tanto para eles quanto 
para nós Congressistas, pois manteremos um relacio-
namento com a juventude brasileira, e eles conhecerão 
a Casa e o trabalho que os Parlamentares efetivamente 
fazem e que, às vezes, a mídia não divulga.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, já nos reportamos, desta mesma 
tribuna, aos trabalhos de construção da Transnordes-
tina, sujeita a seguidos retardamentos em razão da 
retenção de recursos, indispensáveis ao andamento 
mais célere, dentro de cronogramas anteriormente 
estabelecidos.

Ontem, a imprensa do nosso Estado registrou 
que aquela ferrovia está requerendo a liberação de 
900 milhões, a fim de que prossigam as obras, sem 
hiatos prejudiciais ao respectivo encaminhamento para 
etapas projetadas.

O Presidente da Companhia Ferroviária do Nor-
deste, Tufi Daher Filho, esteve recentemente no Rio de 
Janeiro, objetivando negociar com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social cláusulas bu-
rocráticas alusivas à liberação de 900 milhões, quantia 
prevista para seqüenciar o megaempreendimento.

Além disso, vem sendo aguardada a liberação de 
180 milhões do Banco do Nordeste e de 823 milhões 
do FINOR, via SUDENE, confiando-se em que tudo 
isso será desembolsado sem embargos por se tratar 
de obra enquadrada no PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento).

No seu cômputo totalizado, a Transnordestina 
significará investimento de 5 bilhões e 442 milhões de 
reais, já reajustados em face da alta dos valores dos 
insumos essenciais.

Ressalte-se que a portentosa iniciativa insere-se 
no Plano de Revitalização de Ferrovias lançado pelo 
Primeiro Mandatário do País.

Diante da relevância da Transnordestina, entendi 
de meu dever apelar para o próprio Chefe da Nação, 
a fim de que mantenha o timbre de prioridade para a 
execução, em tempo hábil, de uma via de interligação 
entre 3 Estados da região, iniciada entre Salgueiro 
(Pernambuco) e Missão Velha (Ceará), para posterior 
integração ao vizinho Piauí.
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A Transnordestina não pode ser subestimada, 
em razão de seu significado socioeconômico para o 
Polígono das Secas.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, querido 
Deputado Osmar Serraglio, Sras. e Srs. Deputados, 
senhoras e senhores presentes, a energia é o tema 
do momento, em especial a bioenergia, a energia re-
novável, que vai nortear o desenvolvimento do mundo 
nos próximos anos neste século XXI.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero registrar que 
foi aberto no dia 11 de novembro, na minha querida 
cidade de Araçatuba, o 2º Seminário de Bioenergia, 
com o tema A evolução e as perspectivas da bioener-
gia do oeste paulista. O referido seminário acontece 
paralelamente ao Congresso Nacional de Bioenergia, 
que terá início dia 12 de novembro.

Os eventos são organizados pela União dos Pro-
dutores de Bioenergia – UDOP, em parceria com o 
SEBRAE e com o Centro Universitário Católico Sale-
siano – UNISALESIANO.

O objetivo, Sr. Presidente, é reunir os profissio-
nais do setor da bioenergia, considerada hoje a mola 
propulsora do desenvolvimento do agronegócio brasi-
leiro. Durante 3 dias, os profissionais participarão de 
palestras nas áreas agrícola, industrial, administrativa 
e financeira, mecânica automotiva, tecnologia da infor-
mação, logística, comunicação e sustentabilidade.

As lideranças do setor de bioenergia aproveitarão 
a oportunidade do encontro para discutir a crise eco-
nômica mundial desencadeada nas últimas semanas 
e que trouxe um novo cenário para o desenvolvimento 
do segmento de bioenergia.

Segundo o presidente-executivo da UDOP, Sr. 
Antonio Cesar Salibe, o Congresso marca o encerra-
mento das atividades promovidas pela UDOP durante 
o ano e o aniversário da entidade, que vai comemorar, 
no final do ano, 23 anos de atuação.

Sr. Presidente, é o registro que faço, aproveitando 
a oportunidade para dar meus parabéns aos represen-
tantes do UDOP, do UNISALESIANO, do SEBRAE, ao 
presidente Antonio Cesar Salibe e a todos os envolvi-
dos nesse importante encontro que aconteceu ontem, 
acontece hoje e acontecerá amanhã, na minha querida 
cidade de Araçatuba.

Parabéns a todos e que a região possa tirar pro-
veito e progresso do que vai ser debatido lá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, faço um convite aos Deputados – e solicito 
que os chefes de gabinete o anotem – pela vida, pela 
saúde de todos os brasileiros.

Hoje, às 14h, no Plenário 7, haverá uma audiência 
pública da Comissão de Seguridade Social para discu-
tirmos o Orçamento da saúde 2008/2009. Vamos tratar 
da recomposição de recursos do orçamento deste ano, 
valores de, no mínimo, 2 bilhões de reais para o SUS, 
a fim de evitar o fechamento de hospitais, postos de 
saúde e, também, demissões. 

Estarão presentes o Ministério da Saúde, o Minis-
tério do Planejamento, o Conselho Nacional de Saúde, 
os Conselhos de Saúde dos Estados e dos Municípios 
e os trabalhadores na área – os que sobram.

Há necessidade de recomposição imediata do 
orçamento este ano. E que essa recomposição, Sr. 
Presidente, brilhante Deputado Osmar Serraglio, entre 
no piso constitucional para o SUS. Que não seja uma 
doação, que não seja dinheiro do Fundo de Erradica-
ção da Pobreza para minorar o caos, como ocorreu no 
ano passado, quando foram concedidos 1 bilhão e 800 
milhões de reais, mas esse valor não entrou na base 
de cálculo do SUS para 2008.

Há uma tendência de o Governo dar dinheiro, 
mas destiná-lo ao Fundo de erradicação da Pobreza, 
que não entra na base de cálculo para o ano que vem. 
No ano que vem a crise se repetirá, mas com inten-
sidade maior. 

Então, peço a todos os Deputados, ligados ou 
não à área da saúde, sensíveis a essa questão, que 
compareçam hoje, às 14h, à audiência pública que será 
realizada nesta Casa, com duração de 1 hora e meia a 
2 horas, a fim de encontrarmos medidas para alertar o 
País e as autoridades ligadas à área econômica. Mas 
é preciso que este dinheiro entre na base de cálculo 
de 2009, para minorar a crise da saúde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores telespectadores, 
quero fazer 2 registros. 

Anuncio que aprovamos ontem, na Comissão 
Especial da Criação de Novos Municípios, o parecer 
do Relator, que regulariza a situação dos 57 municí-
pios criados. Foi um passo importante que demos na 
direção da garantia da normalidade, com a criação 
desses municípios, neste período. 

Registro também que realizamos profícua reu-
nião com a Prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, e 
com o Governador do Estado, na qual discutimos as 
emendas de bancada do Estado do Ceará. Ontem foi 
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realizada uma reunião de bancada. Das 19 emendas 
que a bancada do Ceará ofereceu, 2 foram destinadas 
à Prefeitura de Fortaleza; 1 foi destinada à Região Me-
tropolitana; e 16 foram destinadas às demais regiões do 
Estado. Foi decisão unânime da bancada contemplar 
os interesses da Região Metropolitana de Fortaleza, 
da Prefeitura de Fortaleza e do nosso Estado.

O Governador estabeleceu uma série de priorida-
des, ou seja, obras importantes: o Cinturão Digital do 
Estado do Ceará; a interligação das bacias do nosso 
Estado; o Hospital Regional do Cariri; e outras obras prio-
ritárias. Portanto, foi uma decisão muito importante.

Obrigado.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar que logo 
mais tomará posse, no Ministério da Educação, recon-
duzido pela via democrática ao seu segundo mandato, 
o Prof. Josué Modesto dos Passos Sobrinho, Reitor da 
Universidade Federal de Sergipe.

Faço esse registro para enaltecer não apenas a 
importância do reconhecimento da comunidade univer-
sitária do meu Estado – e me refiro à nossa única uni-
versidade pública – ao Prof. Josué Modesto dos Passos 
Sobrinho, mas também o trabalho desenvolvido.

A Universidade Federal de Sergipe é um verda-
deiro canteiro de obras. Temos procurado trabalhar 
pela expansão do atendimento naquela universidade 
e pela qualidade desse atendimento. A tarefa, neste 
segundo mandato do Reitor Josué Modesto, será cada 
vez mais a de suprir as necessidades de qualificação 
do atendimento às comunidades estudantil, de profes-
sores e funcionários. 

Desejamos sucesso ao Prof. Josué Modesto dos 
Passos Sobrinho nesta nova tarefa, ainda na condição 
de Reitor da Universidade Federal de Sergipe.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero chamar a atenção do Brasil e 
deste Parlamento para importante campanha em de-
senvolvimento no Brasil: o abaixo-assinado Homens 
Unidos pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A campanha está associada à Campanha Mundial 
da ONU e à Campanha do Laço Branco e visa ao en-
gajamento de homens em prol de uma sociedade mais 
justa e igualitária, baseada em princípios de eqüidade 
de gênero e no respeito às convenções e aos tratados 
internacionais relativos aos direitos das mulheres.

Sabemos que a violência contra as mulheres é 
uma infeliz realidade no nosso País. Ela constitui viola-
ção dos direitos humanos e se funda nas desigualda-
des de gênero e em uma cultura sexista que impede às 
mulheres o acesso à plena cidadania e o seu exercício. 

A agressão fecha as portas para a liberdade feminina 
e para o próprio bem-estar da família brasileira.

Portanto, o fim da violência contra as mulheres 
deve ser um compromisso de toda a sociedade, inclu-
sive dos homens, em manifestações e ações públicas 
em prol dessa causa.

Ao assinar o abaixo-assinado, que pode ser en-
contrado na Internet, no endereço eletrônico http://www.
homenspelofimdaviolencia.com.br/, estaremos dando 
mais um passo em busca dessa sociedade.

Acredito ser importante divulgar essas ações, Sr. 
Presidente, especialmente neste momento em que a cri-
se econômica colocou em xeque boa parte dos recursos 
do Orçamento para 2009, em prol das políticas públicas 
de promoção da igualdade de gênero e racial.

Vamos apoiar esse movimento, que já conta com 
o apoio do Presidente Lula e de vários Governadores 
do Brasil, como Jackson Lago, Aécio Neves e Jaques 
Wagner, entre outros.

Esse simples gesto é importantíssimo para fazer 
valer a nossa voz e lembrar a todos que ainda cometem 
esse crime covarde que estamos atentos e faremos 
tudo para que a Lei Maria da Penha seja cumprida em 
sua plenitude.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Osmar 
Serraglio, saúdo V.Exa. e os demais colegas Parlamen-
tares, nesta manhã de quarta-feira. 

É sempre bom lembrar que a luta pela democracia 
é constante. Gostaria de ter falado ontem, mas não pude 
fazê-lo, para lembrar o Movimento 11 de novembro, em 
que o Marechal Lott atuou contra forças golpistas, muitas 
ainda presentes na atual conjuntura brasileira.

O Marechal Lott, que era Ministro do Exército, po-
deria se tornar ditador, mas impôs a ordem – a ordem 
democrática. O grande Marechal Henrique Teixeira Lott, 
que estabeleceu o Governo, deu posse ao Presidente do 
Senado, Nereu Ramos, e possibilitou, Deputado Osmar 
Serraglio, que o grande Presidente Juscelino Kubitschek 
tomasse posse e, mais do que isso, realizasse um gran-
de governo e construísse a nossa Capital.

Quero também me solidarizar com os servidores 
públicos brasileiros. Parece-me que agora a culpa por 
qualquer coisa é do servidor público. Sabemos que há 
desvios, como há aqui na Casa, mas os servidores públi-
cos prestam relevante serviço, na execução das políticas 
públicas. Nesse sentido, quero me solidarizar especial-
mente com os professores das redes públicas municipais 
e estaduais na luta para fazer valer o piso salarial nacional 
aprovado por unanimidade neste Congresso.

Também registro a realização, no final de janeiro 
próximo, do Fórum Parlamentar Mundial, que já se rea-
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lizou em Porto Alegre e em Bombaim, na Índia, e volta 
a ser realizado na cidade de Belém, e contará com a 
participação da Rede Parlamentar Internacional.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que au-
torize a transcrição nos Anais da Casa do discurso do 
Presidente Lula no encontro do G-20, propondo refor-
mas na regulação da economia financeira mundial.

Muito obrigado.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Quero dar as boas-vindas a todos que compa-
recem a esta importante reunião que temos a honra 
de presidir.

A economia mundial atravessa seu momento mais 
grave em décadas. Medidas tomadas por governos impe-
diram o pior, mas ainda há muito o que fazer. Persistem 
riscos e incertezas sobre o comportamento da economia, 
sobre o impacto da crise nos países em desenvolvimen-
to, no comércio e nas finanças internacionais.

Uma coisa é, no entanto, evidente: a desordem 
que se instaurou nas finanças mundiais nos últimos 
anos ameaça o funcionamento da economia real. O 
preço a pagar por essa irresponsabilidade se pode 
medir de várias formas.

Para nós, o que importa é a ameaça de uma 
recessão generalizada e, na sua esteira, a perda de 
milhões e milhões de empregos, o aumento da pobre-
za e da exclusão. Não podemos permitir que o pânico 
que se instalou em muitos lugares atinja os setores 
produtivos. Cabe aos líderes mundiais, com serenida-
de e responsabilidade não nos deixarmos contaminar 
pelo medo.

Mas esta é uma crise global, e ela exige soluções 
globais. Este é o momento de formular propostas para 
uma mudança substantiva na arquitetura financeira 
mundial.

A crise nasceu nas economias avançadas. Ela 
é conseqüência da crença cega na capacidade de 
auto-regulação dos mercados e, em grande medida, 
na falta de controle sobre as atividades de agentes 
financeiros.

Por muitos anos especuladores tiveram lucros 
excessivos, investindo o dinheiro que não tinham em 
negócios mirabolantes. Todos estamos pagando por 
essa aventura. Esse sistema ruiu como um castelo de 
cartas e com ele veio abaixo a fé dogmática no princí-
pio da não intervenção do Estado na economia.

Muitos dos que antes abominavam um maior pa-
pel do Estado na economia passaram a pedir deses-
peradamente sua ajuda.

Em meu discurso na abertura da Assembléia 
Geral da ONU, afirmei que era chegada a hora da po-

lítica. Me associo, agora, aos que pensam ter chegada 
a hora da mudança.

Temos de trazer para a esfera pública decisões 
antes tomadas por supostos “especialistas”, mas que 
só serviam interesses privados. É amplamente reco-
nhecido que o G7 sozinho não tem mais condições de 
conduzir os assuntos econômicos do mundo. A contri-
buição dos países emergentes é também essencial.

Precisamos de uma nova governança, mais aber-
ta e participativa. O Brasil está pronto a assumir sua 
responsabilidade. Esta não é a hora de nacionalismos 
estreitos, de soluções individuais. É hora de um pacto 
entre governos para a criação de uma nova arquitetu-
ra financeira mundial, capaz de promover segurança e 
desenvolvimento em bases equitativas para todos.

Essas reformas devem ser norteadas pelos se-
guintes princípios:

Representatividade e legitimidade: As instituições 
financeiras globais devem se adequar à nova realidade 
econômica. Devem abrir-se à maior participação dos 
países emergentes e em desenvolvimento;

Ação coletiva: Situações de risco e custos com-
partilhados exigem respostas coletivas, tanto para a 
elaboração de soluções, quanto para a implementação 
de políticas nacionais coordenadas.

Boa governança nos mercados domésticos: A 
importância do crédito, os crescentes riscos e comple-
xidade dos mercados financeiros, impõem o aperfei-
çoamento dos mecanismos de regulação, supervisão, 
governança corporativa e de avaliação de riscos. Nes-
tas atividades, o Estado deve buscar o equilíbrio entre 
a eficiência dos mercados financeiros, a estabilidade 
de todos os mercados e a promoção do desenvolvi-
mento econômico.

Responsabilidade: As políticas de cada país não 
podem transferir riscos e custos a outros países. Cada 
país deve assumir suas responsabilidades. Nacional-
mente, setores cujas políticas expõem a sociedade a 
riscos desproporcionais de bem contribuir, inclusive 
financeiramente, para a solução das crises e para o 
retorno à estabilidade.

Transparência: Os agentes financeiros privados 
devem observar regras internas de governança cor-
porativa e de transparência de informações relevantes 
ao mercado e à sociedade, em especial aquelas rela-
cionadas a riscos e ativos.

Prevenção: As políticas nacionais e as instituições 
financeiras internacionais devem incorporar o sentido 
de prevenção de crises financeiras em suas políticas 
e mecanismos de supervisão e acompanhamento dos 
mercados. Nesse contexto, o G20 tem muito a contri-
buir. Ë um foro de diálogo representativo que congrega 
países ricos e emergentes. A superação da atual crise 
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passará pela cooperação desses dois grupos de na-
ções, ouvindo o conjunto da comunidade mundial.

Afinal, se a riqueza ainda se concentra nos cha-
mados países desenvolvidos, o crescimento econômico 
está sendo mais robusto nas economias emergentes 
e em desenvolvimento. O próprio Fundo Monetário 
Internacional estima que, nos últimos anos, os países 
emergentes responderam por 75% do crescimento 
da economia mundial. Essa tendência se manterá 
em 2009.

Senhoras e senhores,
Nenhum país está a salvo da crise financeira. 

Todos estão sendo contagiados pelos problemas ori-
ginados em países avançados. O colapso da confiança 
nos mercados financeiros dos países desenvolvidos 
gerou escassez de crédito para o resto do mundo. A 
crise fez os bancos dos Estados Unidos e da Europa 
pararem de emprestar.

Para os menos capitalizados, a falta de financia-
mento externo poderá levar a problemas de balanço de 
pagamentos. Mesmo para os países mais preparados, 
como o Brasil, os empréstimos ficaram mais caros. Fun-
dos de investimento estrangeiros estão sacando suas 
aplicações no mercado acionário dos países emergentes 
para cobrir os prejuízos que tiveram nos mercados avan-
çados. Essa perda de recursos afeta balanços de paga-
mentos e dificulta o financiamento das empresas.

Os países desenvolvidos e instituições como o 
Fundo Monetário Internacional devem adotar medidas 
para restaurar a liquidez nos mercados internacionais.

Um dos efeitos mais preocupantes da crise ocorre 
no comércio. Com a já anunciada recessão, os países 
ricos vão reduzir suas importações, o que afetará a ba-
lança comercial dos países pobres. Essa redução na cor-
rente de comércio mundial não interessa a ninguém.

O Brasil acredita que os países devem evitar a 
tentação de utilizar o protecionismo financeiro e co-
mercial como artifício para superar a crise.

As lições da crise de 1929 devem servir de alerta 
para todos. Naquela ocasião, medidas unilaterais ape-
nas prolongaram a depressão econômica e alimenta-
ram a desconfiança. Ao contrário, é hora de uma ação 
coordenada. Mas o exemplo deve partir dos países 
ricos. Ë deles que se espera a adoção das principais 
medidas nesse sentido.

No dia 27 de outubro, reunimos no Brasil Chance-
leres, Ministros da Fazenda e Presidentes de Bancos 
Centrais do Mercosul e dos países associados – na 
prática, toda a América do Sul. Chegamos à conclu-
são de que é preciso mais integração, mais comércio, 
menos distorções e menos protecionismo.

Entendemos que este é o momento para o im-
pulso final das negociações da Rodada Doha. A maior 

abertura do comércio mundial é um excelente antídoto 
contra a crise. Uma das melhores medidas contra-cí-
clicas que poderemos tomar. A conclusão da Rodada 
deixou de ser uma oportunidade e passou a ser uma 
necessidade. Já há um bom conjunto de propostas 
sobre a mesa. Temos de resolver uns poucos proble-
mas. Temos de enfrentá-los com grandeza. Os países 
desenvolvidos não devem, neste momento, aumentar 
as exigências sobre os países em desenvolvimento.

Senhoras e senhores,
Esta crise não colhe o Brasil desprevenido. Nos-

sos fundamentos econômicos são consistentes. Meu 
governo e a sociedade fizemos sacrifícios e agora co-
meçamos a colher os resultados de nosso trabalho.

Em 2007, nosso PIB cresceu 5,4% e esperamos 
que cresça 5% este ano. Esse crescimento está sendo 
feito com justiça social. Nos últimos anos, tiramos 9 mi-
lhões da miséria e outras 20 milhões se incorporaram 
aos contingentes da classe média no Brasil. Ampliou-se 
nosso mercado interno, o que nos protege em muito 
contra a turbulência internacional. Diversificamos nos-
sos mercados de exportação.

O aprofundamento da integração regional e o 
aumento do comércio com outros países em desen-
volvimento tiveram, e continuarão a ter, papel funda-
mental. A inflação permanece em níveis baixos. As 
contas públicas estão em ordem. O Brasil vem man-
tendo superávit primário em torno de 4% desde 2004 
e nossa dívida pública hoje está na casa dos 37% do 
PIB, e continua a cair.

Desde 2007, o Brasil passou de devedor a credor 
nominal no mercado internacional. Nossas reservas 
intemacionais somam mais de US$200 bilhões, um 
aumento de US$143 bilhões desde março de 2006.

Este cenário positivo nos permite navegar pela 
crise com responsabilidade e confiança. Mas estamos 
atentos. Não estamos paralisados. O governo não 
permitirá que nosso crescimento seja comprometido. 
Manteremos todas as obras de infra-estrutura de nosso 
Plano de Aceleração do Crescimento.

O Ministério da Fazenda e o Banco Central do 
Brasil estão tomando as medidas necessárias para 
aumentar o financiamento interno e facilitar o crédi-
to ao comércio exterior. Estamos assegurando que 
nosso sistema bancário continue a apresentar níveis 
adequados de liquidez.

Senhoras e senhores,
Esta reunião tem como tarefa iniciar o desenho 

de uma nova arquitetura financeira mundial. Ela prepa-
ra o encontro de Washington, no próximo sábado, no 
qual procuraremos avançar mais no diagnóstico e na 
formulação de alternativas globais e de outras reuniões 
que se seguirão. Para logramos verdadeiras soluções 
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precisamos realizar um esforço concertado, vencendo 
a tentação de tomar medidas unilaterais.

Enfatizo o que disse antes. Precisamos aumen-
tar a participação dos países em desenvolvimento 
nos mecanismos decisórios da economia mundial. 
Devemos revisar o papel dos organismos existentes 
ou criar novos, de forma a fortalecer a supervisão e a 
regulação dos mercados financeiros.

É imperioso aumentar a transparência com novos 
mecanismos universais de revisão de políticas domés-
ticas para os mercados financeiros. Afinal, é a vida de 
seres humanos que está em jogo!

As crises são também momentos em que a his-
tória abre grandes oportunidades para as verdadeiras 
mudanças. Nelas se evidenciam não só os erros do 
passado, mas as promessas do futuro.

Bilhões de seres humanos – sobretudo os mais 
vulneráveis – esperam que estejamos à altura dos de-
safios que a realidade nos colocou por diante. Não po-
demos, não devemos e não temos o direito de falhar.

Muito obrigado e bom trabalho para todos vocês”.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o consumo crescente de bebidas alcoólicas e 
cigarros, não só por homens, mas também tendo como 
protagonista as mulheres, é apontado pelo Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) como o principal fator de 
risco do câncer de boca.

Em Mato Grosso, a luta contra o avanço da do-
ença tem ocorrido desde 2005, com estratégia espe-
cífica, elaborada pelo MT Laboratório, da Secretaria 
Estadual de Saúde. 

A política adotada pelo laboratório tem aumen-
tado o número de diagnósticos da doença. Entre 2005 
e 2006, ou seja, nos 2 primeiros anos após a implan-
tação do laboratório, foram diagnosticados em Mato 
Grosso, dentre as 1.324 biópsias realizadas, 44 casos 
de câncer bucal. Do total, 14 foram registrados em 
Cuiabá, em 2006. No Centro Estadual de Odontolo-
gia para Pacientes Especiais (CEOPE), parceiro do 
MT Laboratório e instalado em Cuiabá, de 2006 até 
o mês passado, foram realizados 1.820 diagnósticos. 
Destes, 39 casos foram confirmados. 

Graças à Lei Estadual nº 8.342, de 2005, que 
instituiu o Serviço Estadual de Atenção às Doenças da 
Boca e da Face, o laboratório desenvolveu o programa 
MT Contra o Câncer de Boca, tornando-se referência 
estadual na realização de exames de patologia bucal.

Todos os Municípios do Estado encaminham os 
exames realizados nas unidades de saúde locais ao 
MT Laboratório. 

O avanço no diagnóstico da doença deve-se à 
parceria existente entre o CEOPE, que é responsável 

pelo atendimento em Cuiabá, e as Secretarias Munici-
pais de Saúde dos demais Municípios do Estado. 

Desde que foi implantado, o MT Laboratório, junta-
mente com o CEOPE, é responsável pela capacitação 
de dentistas lotados na rede pública de saúde. 

Até agora, 235 profissionais de 20 Municípios, 
dentre eles Tangará da Serra, Sinop e Água Boa, já fo-
ram capacitados. A próxima capacitação será realizada 
no Município de Juína. O curso envolve 15 dentistas, 
que são responsáveis pela orientação repassada aos 
demais profissionais. 

As aulas são sobre política de câncer bucal, ci-
tologia, biópsia e diagnóstico das lesões do complexo 
bucomaxilofacial (boca e face). 

Hoje, os exames já são encaminhados direto para 
o MT Laboratório. Se confirmado, o paciente já dá iní-
cio ao tratamento no Hospital do Câncer.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna para falar sobre a importância do res-
gate da situação de 62 Municípios brasileiros.

Foi composta nesta Casa Comissão Especial da 
qual participei como Vice-Presidente, tendo tido opor-
tunidade de presidir algumas reuniões. Em 30 dias, por 
meio dessa Comissão, a Câmara dos Deputados criou a 
condição necessária para solução desse vazio jurídico no 
âmbito do País. Apresentei uma emenda, integralmente 
acatada pelo Relator, Deputado Manoel Junior, e que deu 
a condição oficial de Município a 29 localidades do Rio 
Grande do Sul que já tiveram 3 eleições e 2 administra-
ções, têm suas leis municipais e seus funcionários, pro-
moveram avanços em saúde, educação, infra-estrutura 
e desenvolvimento, geração de emprego e renda. Enfim, 
houve avanços em todas as áreas, isto é, foram criadas 
melhores condições para todas aquelas famílias. Seria 
um retrocesso destituir essas administrações.

Haverá votação em 2 turnos dessa proposta na 
Câmara. Conto com o apoio dos meus colegas Depu-
tados. Precisamos de três quintos dos votos da Casa, 
ou seja, 308, em duas votações. Depois a matéria 
segue para o Senado. Assim daremos segurança aos 
Municípios, fundamentalmente às pessoas, porque 
a condição de Município significou muitos avanços 
para todos.

Sr. Presidente, eu gostaria que meu discurso fos-
se divulgado pelos meios de comunicação da Casa e 
pelo programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado William Woo.
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O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, nobres 
colegas Deputados, senhoras e senhores que assistem 
à TV Câmara, venho a esta tribuna parabenizar a Polí-
cia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que desvendou, 
na última semana, o desaparecimento e a morte da 
chinesa Ye Guoe, na cidade do Rio de Janeiro.

Parabenizo especialmente o Governador daquele 
Estado, o Sr. Sérgio Cabral, o Chefe da Polícia Civil, 
Sr. Gilberto Ribeiro, e todos os policiais envolvidos na 
investigação. Agradeço a todos eles por sua eficiência 
e rapidez. Agradeço também pela cordialidade com 
que fui tratado, quando me dispus a ajudar na busca 
da solução do crime. Conduzido com imparcialidade, 
o trabalho da Corregedoria da Polícia Civil e da 16ª 
Delegacia de Polícia mostra compromisso com a per-
secução da justiça, em detrimento dos sentimentos 
corporativistas que poderiam insurgir do caso.

Ye Guoe foi seqüestrada no dia 17 de julho, ao 
sair de um shopping na Barra da Tijuca. Infelizmente, 
após viver no Brasil por 10 anos, a moça de 35 anos 
de idade foi assassinada por 4 policiais. Apesar de ain-
da não termos encontrado seus restos mortais, fica o 
consolo para a família de que os responsáveis por sua 
morte serão condenados.

O crime traz à tona outra questão importante: 
quem são as pessoas que vestem os uniformes de 
nossas Polícias? Dos 4 envolvidos no caso, 2 eram 
policiais civis e 2 eram policiais militares. Sabemos 
que a remuneração e o treinamento desses oficiais, em 
alguns Estados do País, deixam a desejar, mas nada 
justifica a atitude tomada por esses 4 homens. 

Precisamos investir na formação de nossas cor-
porações, em todo o Brasil. O trabalho executado por 
esses servidores é essencial e merece ser reconhe-
cido.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No dia 3 de novembro foi inaugurada, em São 

Paulo, a Praça Victor Civita, projeto que tem por obje-
tivo tornar-se um ponto de alerta e referência para as 
questões ambientais, sem deixar de ser um espaço de 
integração e divertimento. 

O terreno onde se encontra a praça já foi lugar 
contaminado por metais pesados e outras substâncias 
tóxicas, resultantes da queima de resíduos domicilia-
res e hospitalares realizada no local entre os anos de 
1949 e 1989. Cerca de 200 toneladas de lixo eram 
processadas diariamente no local.

Hoje, no entanto, o que podemos ver é um es-
paço de reflexão, inspiração e informação sobre as 
questões ambientais, a partir da reabilitação de área 
urbana anteriormente degradada.

A Praça Victor Civita será um lugar em que os 
moradores de São Paulo poderão se refugiar da correria 
do dia-a-dia. Além de ter espaço para praticar ativida-
des físicas, como corrida ou caminhada, a população 
terá um ponto de alerta e referência para as questões 
ambientais, em meio a um espaço de integração e 
divertimento, com programas de lazer, educação e 
cultura. São desenvolvidas na praça atividades como 
teatro, dança, música, esporte, leitura e oficinas para 
adultos e crianças.

A iniciativa do Grupo Abril e do Governo do Es-
tado de São Paulo deve servir de exemplo para todos 
os Governos Estaduais e para o Governo Federal. Em 
um mundo preocupado tardiamente com a questão 
ambiental, a construção de um espaço como a Pra-
ça Victor Civita nos mostra que é possível investir no 
nosso planeta. Basta querer.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Muito se debate no Brasil e nos demais países do 

mundo sobre os benefícios que as chamadas células-
tronco têm a oferecer para a saúde humana. Depois 
de várias discussões, tivemos a inédita decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que liberou as pesquisas 
em nosso País, trazendo esperanças para milhares 
de pessoas.

No último dia 5 de novembro, de acordo com o 
publicado no site Veja On-line, cientistas do Institu-
to Riken, do Japão, afirmaram que tecidos cerebrais 
funcionais foram criados a partir de células-tronco. 
A descoberta é um grande avanço da Ciência, pois 
as pesquisas anteriores do Instituto mostravam que 
as células-tronco se diferenciavam dentro de outras 
células, mas até agora não se organizavam como te-
cidos funcionais. E esses tecidos podem servir como 
“mini-órgão”, para estudo da causa de doenças como 
Alzheimer, e para desenvolver vacinas contra elas.

O recém-eleito Presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, anunciou neste domingo que vai re-
verter algumas posições tomadas por seu antecessor, 
George Bush. Dentre essas posições está o apoio às 
pesquisas, em um esforço para encontrar a cura de 
doenças. 

O Governo do Irã também anunciou na última se-
mana que vai investir US$2,5 bilhões nos próximos 5 
anos em seu programa de pesquisas. Segundo o Dire-
tor do Banco de Sangue de Cordão Umbilical daquele 
país, a República Islâmica tem a intenção de abrir em 
breve centros de pesquisa sobre células-tronco em 
todas as grandes cidades do país.

Recentemente, no Brasil, a Financiadora de Es-
tudos e Projetos (FINEP), empresa pública ligada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, divulgou o resul-
tado de uma chamada pública que pretende destinar 
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11 milhões de reais à criação de centros de terapia 
celular. Os recursos serão destinados à implantação 
de infra-estrutura e qualificação de recursos humanos 
para o desenvolvimento de tecnologias sobre terapias 
celulares, de forma que sejam incorporados aos ser-
viços de saúde e ajudem a melhorar a qualidade de 
vida da população.

No Rio de Janeiro, pesquisadores da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro construíram um bior-
reator capaz de produzir o dobro de células-tronco 
embrionárias produzidas pelo método convencional, 
um enorme avanço saído do nosso País que ajudará 
pesquisadores de todo o mundo.

Só nos resta torcer para que as pesquisas no 
Brasil avancem cada vez mais e para que o nosso 
Governo continue investindo em nossos profissionais 
e nas instituições que trabalham incansavelmente em 
busca da cura de doenças degenerativas como o cân-
cer e o Alzheimer.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No dia 7 de agosto de 2006, o Presidente Lula 

sancionou a Lei nº 11.340, que cria mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher. A denominada Lei Maria da Penha completou 
2 anos e, apesar de trazer avanços, ainda tem longo 
caminho para mudar o quadro de violência contra a 
mulher no Brasil.

O baixo número de Juizados de Violência Domés-
tica e Familiar Contra a Mulher é uma das principais 
deficiências percebidas por especialistas no assunto, 
mesmo após a implantação da lei. Atualmente, há 50 
Juizados em todo o País, que possui mais de 5 mil 
municípios. Fazendo-se comparação numérica, o nú-
mero de Juizados significa menos de 1% do número 
de Municípios.

Apesar de haver no Brasil, além dos Juizados, 
Centros de Referência de Atendimento à Mulher, De-
legacias Especializadas de Atendimento à Mulher, 
Defensorias Públicas da Mulher e Casas Abrigo, pre-
cisamos lutar para que o Poder Judiciário brasileiro 
supra suas falhas e capacite o Estado para atender 
as mulheres agredidas.

Matéria publicada nesta semana no jornal Cor-
reio Braziliense nos mostra que no Distrito Federal 
já foram atendidas, neste ano, 371 mulheres vítimas 
de violência. A reportagem nos mostra, de acordo com 
Laurez Vilela, chefe do Núcleo de Estudos e Progra-
mas para os Acidentes e Violências da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal, que a demora em procurar 
ajuda faz com que o agressor aumente a força e a 
constância das surras.

Segundo dados divulgados pelo Núcleo de Es-
tudos e Programas para os Acidentes e Violências da 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as maiores 
vítimas são as mulheres com idade entre 24 e 29 anos, 
que sofrem, além da violência física, violência psicoló-
gica, muitas vezes não levada em conta pela família.

Esses dados têm de ser mudados.
No dia 17 de novembro será lançada no ple-

nário da Comissão de Direitos Humanos do Senado 
Federal a campanha 16 Dias de Ativismo Pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres. O movimento é lide-
rado pela Organização Não-Governamental Agende 
(Ações em Gênero, Desenvolvimento e Cidadania). 
A campanha pede mais comprometimento com a Lei 
Maria da Penha.

Precisamos, como Parlamentares e representan-
tes de nossos eleitores, lutar para a conscientização 
contra a violência. Devemos elevar a nossa voz para 
que as mulheres agredidas tenham representação. É 
necessário aparelhar o Estado com juizados, delegacias 
e abrigos, para que as vítimas de agressão se sintam 
seguras em denunciar seus algozes, que, na maioria 
das vezes, mantêm relacionamento com elas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Lelo Coimbra, do Espí-
rito Santo.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, parabenizo artigo publicado na seção 
Opinião do jornal A Tribuna, do Estado do Espírito 
Santo, na edição de terça-feira, dia 11 de novembro 
de 2008, e que tem como título O ES e a reforma tri-
butária. Diz o artigo: 

“Há um consenso de que o sistema tri-
butário brasileiro contém ao menos duas dis-
torções que prejudicam o crescimento da eco-
nomia. A primeira é a carga tributária, isto é, o 
total de tributos arrecadados como proporção 
do produto gerado, que atingiu no Brasil em 
2007 o percentual de 37% do PIB – uma das 
mais elevadas do mundo e a maior entre os 
países emergentes.

A segunda grande distorção é a comple-
xidade de leis e regulamentos, que elevam o 
custo de administração tributária das empre-
sas e pessoas. Neste contexto, a expectativa 
quanto à aprovação de uma reforma tributá-
ria por parte do Congresso Nacional marca 
presença na agenda política nacional desde 
a década de 90.

O substitutivo de projeto de reforma apre-
sentado na semana passada pelo deputado 
Sandro Mabel (PR-GO), relator da matéria 
no Congresso Nacional, não apresenta qual-
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quer garantia quanto à solução dos problemas 
citados – a elevada carga tributária e a com-
plexidade da legislação – e ainda discrimina 
gravemente o Espírito Santo, ao não conferir 
o mesmo tratamento dado aos demais Esta-
dos da Federação.

Ao complementar apenas mudanças na 
legislação do ICMS, a proposta de Mabel não 
contempla o anseio nacional por uma verda-
deira reforma tributária. 

Afinal, como chamar de uma verdadeira 
reforma um projeto que deixa intocáveis os tri-
butos federais, responsáveis por mais de 2/3 
do total da carga tributária? Como atender às 
demandas de redução e simplificação da tri-
butação interferindo apenas no ICMS?

Ao escolher o ICMS como foco da refor-
ma, a proposta retira dos estados a autonomia 
tributária, cerceando as possibilidades de tra-
tamento tributário diferenciado que atenda as 
vocações regionais e as políticas de descen-
tralização do desenvolvimento do país.

Como regra de transição para o novo 
modelo de tributação do ICMS, foi acordado 
entre o relator e os estados que todos os in-
centivos e benefícios fiscais e financeiros já 
concebidos e em vigor seriam convalidados e 
mantidos pelo prazo de até 12 anos. Tal acordo 
é vital não somente para minimizar as perdas 
de investimentos dos estados, mas também 
para proporcionar segurança jurídica em con-
tratos já firmados.

Para surpresa, o Deputado Sandro Ma-
bel introduziu na proposta um dispositivo ex-
cluindo da convalidação os incentivos fiscais 
e financeiros associados às operações de 
importação.

Tal decisão prejudica todos os estados 
que implementaram programas específicos 
de desenvolvimento de infra-estrutura de im-
portação e distribuição de produtos importa-
dos, mas prejudica especialmente o Espírito 
Santo, que detém no comércio exterior parce-
la expressiva do seu PIB e tem no Fundo de 
Desenvolvimento das Atividades Portuárias 
(Fundap) importante mecanismo de criação 
e viabilização de investimentos, empregos e 
receita, principalmente, dos municípios.

A receita de ICMS derivada de importa-
ção do Fundap e repassada às cidades capi-
xabas alcança a cifra de mais de 530 milhões, 
enquanto que os investimentos dos municípios 
com recursos próprios situam-se em torno de 

600 milhões. Sem receita do Fundap, o im-
pacto sobre as finanças municipais é brutal e 
desastroso para a capacidade de investimento 
em infra-estrutura urbana e social.

O descumprimento de acordo firmado 
com a bancada capixaba no Congresso Nacio-
nal no sentido de aplicar aos incentivos capixa-
bas os mesmos critérios aplicados aos demais 
estados exige ampla e imediata resposta da 
sociedade capixaba, por todos os segmentos 
representados. Não bastasse a discriminação 
ao estado, a urgência conferida à tramitação 
da matéria não faz sentido na nova conjuntura 
econômica internacional e nacional. A profun-
da crise internacional, que já evidencia sinais 
de recessão nas economias mais desenvol-
vidas e sinaliza uma redução substancial no 
crescimento brasileiro, tem exigido redobrada 
atenção quanto à administração das finanças 
públicas.

Num cenário de incerteza e de risco de 
queda da receita, aprovar a qualquer custo 
uma reforma tributária mal concebida signi-
fica destruir o trabalho de reconstrução das 
finanças e do processo de desenvolvimento 
capixaba.”

É o registro que faço nesta Casa.
Obrigado.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero informar a 
esta Casa que na reunião de hoje da CPI das Escu-
tas Telefônicas Clandestinas atuaremos na direção de 
chamar o Ministro Tarso Genro a vir explicar esta grave 
crise na Polícia Federal.

O que nos parece é que este Governo criou um 
monstro, e esse monstro ficou sem controle. O Governo 
perdeu totalmente o controle sobre o embate travado 
hoje por grupos políticos e corporativos da organiza-
ção governamental submetida ao Ministro Tarso Genro. 
Estamos assistindo a uma luta fratricida entre grupos 
da Polícia Federal. 

Este Parlamento quer ouvir do Ministro Tarso Gen-
ro explicações sobre a quantas anda essa situação. O 
preço que a sociedade está pagando é muito alto. Há 
necessidade de que o Ministro venha nos dar esses 
esclarecimentos. Apesar de ser convidado, insistire-
mos para que esteja presente às próximas reuniões da 
CPI. Não queremos ver, a esta altura do campeonato, 
a CPI ser desconsiderada pelo Governo, ser abafada 
pelo Governo. A Oposição quer esclarecimentos apro-
fundados sobre esta crise.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Pois 
não, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Domingos Dutra, do PT 
do Maranhão.

S.Exa. é advogado, escritor, professor, foi Verea-
dor e Vice-Prefeito de São Luís e Deputado Estadual 
pelo Estado do Maranhão.

O Deputado Domingos Dutra certamente integra 
uma das famílias mais numerosas deste País: tem 29 
irmãos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, até gostaria de falar agora sobre essa verda-
deira guerra travada hoje entre a Polícia Federal e 
a ABIN, mas vou deixar esse assunto para a tarde.

Venho à tribuna registrar que, hoje, a Comissão 
de Constituição e Justiça vai apreciar projeto de decre-
to legislativo do Deputado Valdir Colatto que simples-
mente torna sem efeito o Decreto nº 4.887, de 2003, 
do Presidente Lula, que, por sua vez, dando seqüên-
cia ao art. 168 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, identifica, reconhece, delimita e legaliza 
as terras remanescentes de quilombos. 

Sr. Presidente, se aprovado, o projeto de decre-
to legislativo do Deputado Valdir Colatto significará o 
retrocesso de todas as conquistas acumuladas nos 
últimos tempos pelas comunidades remanescentes 
de quilombos. 

O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, então 
Presidente da República, com toda a sua sabedoria, 
editou o Decreto nº 3.912, de 2001, em que conside-
rava remanescente de quilombos apenas as comuni-
dades que permanecem por 100 anos nas suas áreas. 
O sociólogo Fernando Henrique Cardoso estabeleceu, 
portanto, que só eram remanescentes de quilombos 
as comunidades que estavam na terra desde 1888, lá 
permanecendo pelo menos até o dia 5 de outubro de 
1988, ano da promulgação da Constituição.

Esses 100 anos que o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso exigia para considerar um território como 
remanescente de quilombo tornava impraticáveis as 
disposições do art. 168.

Já o Presidente Lula deu outro conceito para 
remanescentes de quilombo. Foi além de território e 
incluiu a territorialidade, que envolve valores culturais 
e não apenas a terra.

Infelizmente, o Deputado Valdir Colatto, que se tem 
especializado em anular toda e qualquer conquista de 
negros e índios, pretende hoje, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, tornar sem efeito esse decreto e, o que 
é ainda pior, anular todos os reconhecimentos de terra 
remanescente de quilombos feitos de 2003 até 2008.

Sr. Presidente, espero que a Comissão de Cons-
tituição e Justiça sepulte de uma vez por todas essa 

intenção do Deputado Valdir Colatto. E aproveito a 
oportunidade para convidar a participar dessa reunião 
não apenas o Deputado Vicentinho, que é Presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombos, mas 
também todos os Deputados que estão irmanados na 
luta em favor de uma sociedade brasileira verdadei-
ramente justa.

Faltando poucos dias para o dia 20 de novembro 
e menos de 1 mês para a comemoração dos 60 anos 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E, 
após a vitória de Barack Obama nas eleições para a 
Presidência dos Estados Unidos, o Deputado Valdir 
Colatto caminha contra a história.

Espero que a Comissão de Constituição e Jus-
tiça reprove esse projeto, e ainda faço um apelo ao 
Deputado Valdir Colatto para que retire essa iniciativa 
inoportuna e injusta, que não condiz com o momen-
to atual.

É o apelo que faço à Comissão de Constituição 
e Justiça, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-
cedo a palavra à Deputada Jusmari Oliveira. S.Exa. 
é professora, foi Vereadora em Barreiras, Deputada 
Estadual por 3 mandatos e, para sua e nossa alegria, 
elegeu-se Prefeita da cidade de Barreiras, na Bahia.

A SRA. JUSMARI OLIVEIRA (PR – BA. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Osmar 
Serraglio, agradeço a referência. Mesmo tendo sido 
eleita Prefeita de Barreiras, continuo cumprindo o meu 
mandato de Deputada Federal e o compromisso com o 
desenvolvimento socioeconômico do Estado da Bahia, 
sobretudo da sua região oeste.

Minhas palavras, nesta manhã, são dirigidas 
ao mais ilustre filho da minha terra, o Município Luís 
Eduardo Magalhães, emancipado por meio de lei de 
minha iniciativa, quando Deputada Estadual na Bahia, 
e considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, que declarou a inconstitucionalidade da lei, 
mas não a sua nulidade.

Reconhecemos o valor do povo do recém-criado 
Município. Luís Eduardo Magalhães fez a diferença na 
realidade socioeconômica do País. É um dos Municí-
pios que mais cresce e se desenvolve no Estado, e 
que mais cria oportunidades de vida digna aos brasi-
leiros, especialmente aos nordestinos, tão relegados 
à própria sorte e esquecidos pelos Poderes Públicos 
durante muitos e muitos anos.

Quero tranqüilizar minhas irmãs e meus irmãos 
do Município de Luís Eduardo Magalhães que estão 
nos vendo neste momento. Ontem, a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer à PEC nº 495-A, 
de 2006, que trata da regulamentação e convalidação 
de 57 Municípios brasileiros – Municípios que, apesar 
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de criados pela Emenda Constitucional nº 15, foram 
considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribu-
nal Federal, como ocorreu com o Município de Luís 
Eduardo Magalhães –, aprovou, por unanimidade, o 
importante parecer do tão competente e sensível ao 
problema Deputado Manoel Junior. 

Os trabalhos foram presididos pelo Deputado 
Colbert Martins, figura importante nesse processo de 
entendimento para contar com a unanimidade dos 
Deputados. 

Realmente, a PEC nº 495-A, de 2006, representa 
a tranqüilidade para os brasileiros que, nesses 57 Muni-
cípios, trabalham para construir o Brasil que queremos. 
Mas pelo fato de a qualquer momento os Municípios 
voltarem a ser distritos, estavam intranqüilos.

Eu mesma, junto com a população de Luís Edu-
ardo Magalhães, passei um dos momentos mais di-
fíceis do oportunismo eleitoreiro na campanha para 
Prefeita em Barreiras, quando os nossos adversários, 
irresponsavelmente, usando inclusive declaração do 
Presidente desta Casa, no programa eleitoral, diziam 
à população que Luís Eduardo Magalhães voltaria a 
ser distrito e que essa era uma artimanha minha para 
voltar a governar todo o território.

Ontem, na Comissão Especial, emocionada, re-
gistrei para a história o meu compromisso de que, 
mesmo eleita Prefeita de Barreiras, eu estou aqui, 
graças a Deus, pelo prestígio do povo da Bahia, mas, 
especialmente, pela graça de Deus, para viver este 
momento.

Sr. Presidente, pisei pela primeira vez aquele 
solo baiano que veio a ser o Município de Luís Eduar-
do Magalhães e armei, junto com meu pai, a primeira 
barraca de lona para entrar embaixo e ali produzir. 
Elegi-me Vereadora para trazer junto ao Município de 
Barreiras os primeiros recursos para o então distrito 
do Mimoso do Oeste. E me elegi Deputada Estadual 
para iniciar a elaboração da lei de emancipação da-
quele Município.

Na condição de Deputada Federal, hoje, assisto 
a sua convalidação e à finalização do pesadelo que 
ficou à margem do grande sonho da nossa emanci-
pação. Barreiras e Luís Eduardo Magalhães nunca se 
separarão porque eu, Prefeita de Barreiras, trabalha-
rei dia e noite junto ao Prefeito eleito de Luís Eduar-
do Magalhães, que acompanhou ontem a votação do 
parecer, o Dr. Humberto Santa Cruz, junto com o atual 
Prefeito Oziel Oliveira, que em 7 anos transformou um 
distrito de 10 mil habitantes num dos Municípios mais 
prósperos do País, com 50 mil habitantes.

Nós vivemos esse sonho e vamos trabalhar para 
que o bairrismo nunca impere na nossa região. Não 
importa a divisão dos nossos territórios. Importa que 

somos brasileiros. Importa que somos a favor das eman-
cipações. Importa que as emancipações transformam 
nossos territórios em locais mais unânimes, mais fortes, 
mais prontos a buscar o desenvolvimento.

Espero que esta Casa continue a tramitação do 
PLS nº 98, de 2002, relatado no Senado pelo Senador 
Tasso Jereissati e recém-chegada a esta Casa.

O Brasil precisa de emancipações político-admi-
nistrativas, e os Municípios que foram emancipados 
precisam ser convalidados.

Sr. Presidente, já nos últimos discursos na con-
dição de Deputada Federal, deixo a esta Casa meu 
agradecimento pelo apoio, pelo entendimento da ne-
cessidade da convalidação desses Municípios.

Tivemos audiência com o Presidente Arlindo Chi-
naglia e sabemos do seu comprometimento em trazer 
essa PEC ao plenário para ser imediatamente votada, 
acabando com o transtorno de todos esses Munícipes. 
Assim, Deputado Osmar Serraglio, na qualidade de 1º 
Secretário desta Casa, ajude-nos a finalmente concluir 
esse processo.

O povo de Luís Eduardo Magalhães e de outros 
56 Municípios deste País agradecem ao Congresso Na-
cional, que, nesse momento, dá lição de entendimento 
de que o Brasil precisa crescer, independentemente da 
vontade politiqueira de qualquer que seja o político.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Depu-
tada Jusmari, a Mesa e, tenho certeza, o Plenário, de-
sejam muito sucesso a V.Exa. na condução do destino 
de Município de Barreiras, na Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente, do PSOL 
de São Paulo. S.Exa. é professor, escritor, engenhei-
ro mecânico e foi Deputado Estadual em São Paulo e 
Constituinte. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de abordar o tema que me traz à tribuna hoje, 
quero fazer uma denúncia: está acontecendo a inver-
são total de valores no caso Daniel Dantas e no caso 
da Operação Satiagraha.

É uma vergonha o que está acontecendo: inves-
tigações levam a quadrilha fraudadora de recursos 
públicos para a cadeia; o Sr. Daniel Dantas é liberta-
do duas vezes; e agora quem investigou está sendo 
investigado.

Ora, se houve qualquer irregularidade naquele 
momento, ela pode ser investigada pela Polícia Federal. 
No entanto, operação abafa para garantir imunidade 
ao banqueiro Daniel Dantas é uma vergonha e pre-
cisa ser denunciada em todos os Poderes da Repú-
blica. Uma situação como essa não pode contar com 
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a conivência da Nação. Essa é a posição do Partido 
Socialismo e Liberdade.

O que me traz à tribuna hoje, Sr. Presidente, é 
rigorosamente a seguinte questão: tenho em mãos 
matéria dizendo que duas empresas de biotecnologia 
nacionais, a Alellyx e a CanaVialis, que pertenciam 
ao Grupo Votorantim, foram vendidas à multinacional 
Monsanto pelo valor de 290 milhões de reais.

Essas duas empresas nacionais privadas, Alellyx 
e CanaVialis, são vistas como ícones de um movimento 
que busca incentivar a pesquisa e a inovação tecno-
lógica nas empresas brasileiras e fomentar o espírito 
empreendedor entre cientistas da academia. Tanto 
é que vários eram do Projeto Genoma, lastreado na 
Universidade de São Paulo, particularmente no que 
se refere à genética da cana-de-açúcar e da laranja. 
Agora, a Monsanto, essa gigante dos transgênicos, que 
tem um poder fabuloso, Deputada Luiza Erundina, na 
CTNBio, para liberar os transgênicos sem uma pes-
quisa melhor sobre os impactos ambientais, compra 
por 290 milhões essas empresas. 

O Ministro da Ciência e Tecnologia se disse sur-
preso e decepcionado com a venda dessas empresas 
brasileiras para a multinacional e disse que gostaria 
de vê-las como empresas nacionais, independentes 
e autônomas na formulação de política de ciência e 
tecnologia. Mas não há nada que impeça esse tipo de 
transação. O Ministro disse que foram vendidas duas 
jóias brasileiras para a Monsanto.

Rigorosamente, o que é mais grave – e é esta 
a nossa denúncia, Sras. e Srs. Deputados – é que as 
empresas receberam verbas da Financiadora de Es-
tudos e Projetos – FINEP, uma empresa pública vincu-
lada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo o 
próprio Ministro Sergio Rezende, houve a aprovação, 
pela FINEP, de 49,4 milhões de reais de subvenção 
econômica a fundo perdido para as duas empresas. 
E agora todo esse investimento público para pesquisa 
nacional destinado a empresas privadas do Grupo Vo-
torantim é repassado ao Grupo Monsanto, que controla 
praticamente de forma hegemônica e monopolista a 
indústria da biotecnologia no Brasil. Não vamos fazer 
nada? Vamos deixar que isso aconteça?

E, por incrível que pareça, parte de nossa im-
prensa vendida acha que isso é muito bom, porque a 
Monsanto vai investir no Brasil, e temos de incentivar 
as multinacionais a investirem também no Brasil. 

Isso não pode continuar. Por isso, Sr. Presidente, 
vou dar entrada a um projeto de lei nesta Casa para im-
pedir que empresas beneficiadas com verbas públicas 
para pesquisa sejam vendidas ao capital estrangeiro. 

Isso não é possível continuar, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. Não podemos deixar que o Poder Público, 

que o contribuinte brasileiro pague pesquisas para as 
multinacionais explorarem o País. Isso é contra o in-
teresse nacional.

Entendo que o Ministério da Ciência e Tecnologia, 
o Governo Lula, deveria tomar medidas nessa direção. 
Não podemos deixar que isso continue a acontecer.

Depois não sabemos por que o Brasil continua 
vulnerável, por que continua sendo um país da peri-
feria capitalista, por que continua dependente e não 
consegue avançar e ser competitivo internacionalmen-
te. Exatamente por isso, porque se nega a investir em 
pesquisa nacional, a desenvolver um projeto de Na-
ção. E, quando o faz, entrega de mão beijada para a 
maior multinacional de biotecnologia do mundo, um 
investimento feito para garantir à Votorantim recursos 
para pagar suas falcatruas com os derivativos com que 
operou no mercado financeiro.

Era o que tinha dizer.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Sem re-

visão do orador. ) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a bancada do Nordeste está realizando agora 
pela manhã reunião de extrema importância. Parabenizo 
o Deputado Zezéu Ribeiro pela iniciativa da referida 
reunião, que contará com a participação do UNICEF 
e de vários Parlamentares do Nordeste. Destaco que, 
na reunião, será abordada a questão da criança.

Portanto, neste instante, a bancada nordestina 
realiza essa reunião que, a meu ver, é de suma impor-
tância. Solicito aos Parlamentares que até agora não 
puderam comparecer à reunião que o façam agora, 
tendo em vista que o Deputado Zezéu Ribeiro, em tão 
boa hora, trouxe o UNICEF a esta Casa para discutir 
com a bancada do Nordeste a problemática da crian-
ça em nosso País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a 
divulgação do meu pronunciamento no programa A 
Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Carlos Santana, que 
está no quinto mandato como Deputado Federal, foi 
Presidente por muitos anos do Sindicato dos Ferrovi-
ários do Rio de Janeiro e também Presidente da CUT 
do mesmo Estado. S.Exa. disporá de 5 minutos.

O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna pedir a ajuda dos colegas para a 
assinatura do acordo de interesse dos ferroviários do 
Brasil, cuja data-base é 1º de maio. 

Os ferroviários contribuíram para o desenvolvi-
mento do País e hoje mais de 90 mil companheiros 
aposentados recebem a sua complementação como 
se estivessem na ativa. Eles deram a vida para cons-
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truir uma das maiores empresas do Brasil, a Rede 
Ferroviária Federal. Hoje, após a liquidação da em-
presa, todo o seu patrimônio se encontra na VALEC. 
Foi uma luta nossa nesta Casa, com a ajuda de todos 
os Parlamentares, porque num primeiro momento se 
pretendia liquidar a Rede Ferroviária Federal e deixar 
todos os aposentados e os da ativa sem vínculo com 
nenhuma empresa ferroviária. Conseguimos levar to-
dos os companheiros, 90 mil ferroviários aposentados 
e mais de 2 mil na ativa, para a VALEC. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque no acordo dos 
ferroviários está embutida uma cláusula muito impor-
tante, envolvendo o plano de saúde dos trabalhadores 
da ativa e dos aposentados. Esse plano de saúde é 
vital para esse companheiros, porque sabemos que 
o valor do remédio para a terceira idade é extrema-
mente caro. 

Por isso, estamos pedindo que se assine o mais 
rápido possível esse acordo, para beneficiar compa-
nheiros ferroviários em todo o País. É muito importante 
porque muitos deles têm mais de 65 anos e precisam 
desse plano de saúde para sobreviver, pois sabemos 
que hoje qualquer consulta, em qualquer lugar, é muito 
cara, assim como o são os remédios.

Sr. Presidente, esses aposentados contribuíram 
enormemente para o desenvolvimento do País: os 
que trabalharam na Santos–Jundiaí, em São Paulo; 
os nossos companheiros da Central do Brasil, no Rio 
de Janeiro; os companheiros de Minas, da antiga Es-
trada de Ferro Leopoldina; e assim em vários ramais 
por todo o Brasil. Esperamos que esse acordo seja 
assinado o mais rápido possível.

Sr. Presidente, quero dizer, por outro lado, que 
daqui a pouco estarei na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – sou Presidente da Fren-
te Parlamentar pela Promoção da Igualdade Racial, 
que reúne Deputados e Senadores –, para impedir a 
retirada do decreto que beneficia os quilombolas do 
nosso País.

O ano de 2008 é extremamente importante para 
nós. O Presidente Lula liberará, até 2010, 1 bilhão 
de reais para investimento nas comunidades quilom-
bolas, que tiveram uma enorme responsabilidade no 
crescimento do País. Quando se fala da questão da 
raça negra, da sua cultura, do seu lugar, o tratamento 
é sempre esse. Por isso, estaremos lá.

Ao mesmo tempo, sugiro ao editor do Jornal da 
Câmara que faça uma edição especial, no dia 20, sobre 
o Dia da Consciência Negra. Agradeço, de público, aos 
jornalistas, ao editor do Jornal da Câmara, aos seus 
fotógrafos a belíssima reportagem sobre a solenidade 
que prestamos aqui aos 100 anos da umbanda, da qual 
participaram companheiros de todo o Brasil.

Portanto, façamos uma grande reportagem no jor-
nal, como fez o Senado, pela comemoração, este ano, 
dos 120 anos da Abolição – que, para ser concluída, 
vai requerer muita luta. Espero que aqui na Câmara 
consigamos preparar também um grande material, por-
que este ano também comemoramos os 120 anos da 
Abolição, os 100 anos de Cartola, cuja figura sintetiza 
a história do samba, que é a história do negro no Brasil. 
Deixo, portanto, essa sugestão, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Osmar 
Serraglio, Sr. Deputado Milton Monti, grande companhei-
ro do Partido da República que se encontra na Mesa, 
demais Sras. e Srs. Deputados, ontem à tarde, a Co-
missão de Legislação Participativa realizou audiência 
pública solicitada pela Deputada Luiza Erundina, aqui 
presente, e pela Deputada Iriny Lopes. Na presença 
dos Ministros Tarso Genro, da Justiça, e José Múcio 
Monteiro, de Relações Institucionais, entre outras au-
toridades representativas, discutiu a reforma política 
e a sugestão enviada pelo Governo Federal para que 
esta Casa comece a analisar a reforma política a partir 
do ano que vem – mas nada impede que o façamos a 
partir deste ano em audiências públicas. O tema pre-
cisa ser debatido a fundo, sem procrastinação, porque 
há tempos já o estamos discutindo nesta Casa.

Entre os principais pontos da reforma está a fide-
lidade partidária, tema que, lamentavelmente, acabou 
gerando problemas nesta Casa, e o Tribunal Superior 
Eleitoral acabou legislando nessa área. Houve uma 
intransigência muito grande nesta Casa quanto à in-
versão de pauta para apreciação do Projeto de Lei nº 
1.210 e, por causa disso, a fidelidade partidária ficou 
para outro plano. Assim, demos oportunidade à Justiça 
para que legislasse no nosso lugar.

Além da fidelidade partidária, estão em debate 
o financiamento público de campanha, a lista fechada 
e o fim das coligações partidárias.

A fidelidade partidária e o fim das coligações 
partidárias são importantes para o fortalecimento dos 
partidos. Quando se acaba com as coligações partidá-
rias para a eleição proporcional, os partidos vêem-se 
obrigados a trabalhar as suas chapas, a fazer a sua 
legenda sem dependerem de partidos de aluguel.

Diga-se de passagem que essa história de partido 
de aluguel é muito relativa e complexa. Diz-se que os 
pequenos partidos são de aluguel, mas, na realidade, 
partidos grandes – não os posso chamar de grandes 
partidos – também acabam alugando suas legendas 
no decorrer do processo eleitoral. É preciso rever es-
sas questões.
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Portanto, o fim das coligações e a fidelidade par-
tidária são fundamentais.

No que diz respeito à lista fechada, preocupo-me 
com a cota das mulheres. Qual será a cota das mu-
lheres nos partidos com a lista fechada? E qual será a 
cota dos negros? Haverá espaço para os negros nas 
oligarquias partidárias? Há quem diga que os partidos 
não têm oligarquias partidárias, e eu digo que acredito 
em Papai Noel. Qual será a cota para os negros? E 
para os homossexuais, que hoje estão reivindicando 
seus direitos? Haverá cota também os homossexuais 
na lista fechada? Haverá cota para os índios?

Então, deixo aqui uma preocupação muito gran-
de em relação à lista. O Governo sugeriu que 15% de 
filiados dos partidos trabalhem com a lista. Ora, gru-
pos religiosos, sindicalistas, Governadores e Prefeitos, 
por certo, terão condições de fazer o maior número 
de filiados.

E como fica a questão do nepotismo na lista fe-
chada – filhos dos Prefeitos, dos Secretários de Estado, 
dos Governadores? Como vamos resolver a questão 
do nepotismo dentro da lista fechada? Tudo isso deve 
ser avaliado.

Precisamos analisar com muito cuidado, com 
muito carinho, para que, na tentativa de ter um siste-
ma melhor, não venhamos a complicar ainda mais o 
nosso processo democrático.

Meus parabéns ao Governo por enviar o projeto 
da reforma política e meus parabéns a esta Casa, que, 
por certo, vai votá-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 
gostaria de manifestar-me a respeito da luta em defe-
sa dos quilombos e da dignidade do povo quilombola, 
até porque a CCJ está prestes a tomar uma decisão 
no sentido de derrubar o decreto presidencial que dá 
ao povo quilombola direito à titularidade de suas terras 
e, conseqüentemente, à sua dignidade.

Na minha opinião, esse é o povo mais sofrido 
do País. Contudo, tem tanta dignidade que, quando 
foi assinada a Lei Áurea, continuou morando em suas 
comunidades, porque não acreditou nessa sociedade 
de exploradores que o colocou na pior das condições 
humanas. 

No mesmo instante em que a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania aprecia um projeto 
de decreto legislativo tentando derrubar o decreto do 
Presidente Lula, o PFL – hoje DEM – ajuíza ação di-
reta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Fe-
deral com o mesmo objetivo: limitar aos quilombolas 
o direito de morar na sua casinha, criar galinha e só, 
sem direito cultural, sem direito a produzir, a plantar, 

a viver com dignidade. Não se reconhece o direito de 
pessoas que são dos quilombos mas que, por não te-
rem oportunidade, apoio, infra-estrutura, deslocam-se 
para as cidades em busca de trabalho. Por essa razão, 
estão querendo tirar os direitos também desses, dos 
remanescentes como um todo.

Tenho certeza de que, devido ao compromisso 
que tem, no momento em que o povo americano elege 
Obama como Presidente dos Estados Unidos, numa 
demonstração cabal de que as coisas estão mudando 
para a humanidade, e no mês em que comemoramos 
a imortalidade de Zumbi de Palmares, a Comissão de 
Justiça desta Casa jamais permitirá a aprovação de 
uma lei que retrocede em relação ao direito e à digni-
dade dos seres humanos.

Também tenho certeza absoluta de que não é 
papel do Supremo Tribunal Federal aprovar ou rejeitar 
decreto presidencial. Isso é fórum do Poder Executivo. 
Na minha modesta concepção, o Supremo Tribunal Fe-
deral é incompetente para tratar desse assunto. 

Esperamos que os Ministros logo decidam sobre 
a competência, para que tenhamos tranqüilidade no 
campo. Jovens, homens e mulheres discriminados, 
excluídos, numa sociedade contaminada pela doença 
chamada preconceito, querem o direito de morar em 
suas terras; o direito a plantar, produzir e viver com 
dignidade. É isso o que se quer!

A regulamentação do decreto do Presidente Lula, 
que se baseia inclusive em convenções internacionais, 
levará a essas pessoas condições de dignidade, não só 
para morar numa casa de taipa, rodeada de galinhas, 
mas para morar com dignidade no lugar em que per-
maneceu mesmo depois do fim da escravidão.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
sobretudo os Deputados que compõem a Comissão de 
Constituição e Justiça – aproveito para saudar neste 
momento o nobre colega Deputado José Genoíno –, 
espero a força de V.Exas. Na condição de Presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombos, faço 
veemente apelo para que não permitam esse atraso 
de vida para o povo brasileiro. 

Também quero manifestar minha mensagem ao 
Supremo Tribunal Federal para que decida pela sua 
incompetência, porque esse é um caso para o Poder 
Legislativo, para que não se permita que haja esse 
retrocesso no direito à vida, sobretudo à vida do povo 
quilombola.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – O 

Deputado Vicentinho foi Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC por vários mandatos, está no 
seu segundo mandato de Deputado Federal e tem o 
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grande mérito de ter voltado à escola, falando hoje de 
Direito como um bacharel em Direito.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-
cedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado 
Sebastião Bala Rocha, médico, Deputado Estadual pelo 
seu Estado, o Amapá, Senador da República e Secre-
tário de Estado da Saúde também do Amapá.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
– AP. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente Osmar Serraglio. 

No último dia 9 de novembro, a Agência Brasil 
publicou matéria sob o título Freiras Apresentam Do-
cumento que Pode Mudar o Rumo do Caso Dorothy 
Stang. As freiras são Rebeca Spires e Julia Depweg, 
de Altamira, atuando na região de Anapu, na qual a 
missionária Dorothy Stang foi assassinada em 2004.

Esse é um fato relevante, Sr. Presidente, porque 
pode mudar toda a história das investigações e do 
julgamento em curso no Estado do Pará. Segundo as 
freiras citadas, há uma ata de reunião no INCRA de 
Altamira que comprova que o fazendeiro Regivaldo 
Pereira Galvão – que até então dizia não ser o proprie-
tário do Lote 55, em Anapu, em que a Irmã Dorothy 
foi assassinada – tinha a intenção de doar ou vender 
parte desse lote a Bida, Vitalmiro Bastos de Moura, 
outro acusado do conluio que culminou com a mote da 
freira. Em compensação, o INCRA liberaria o restante 
da área para a criação de gado.

O que esperamos, Sr. Presidente – e falo tam-
bém na condição de Vice-Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados –, é que 
esse caso mereça investigação séria e responsável e 
que receba da sociedade civil toda a documentação 
necessária para a instrução do processo, a fim de que 
os culpados sejam realmente punidos. 

Nesse sentido, também visando colaborar com 
as investigações e fazendo com que o Brasil conheça 
mais de perto esse episódio e tudo o que há por trás 
do assassinato da freira, bem como os bastidores do 
inquérito, do processo que está em andamento no Pará, 
estou apresentando à Comissão de Direitos Humanos 
requerimento de audiência pública para a qual convi-
do as freiras Rebeca Spires e Julia Depweg, além de 
outras autoridades do Pará. 

Esperamos com isso aprofundar a análise desse 
caso, para que situações como esta sejam paradigmá-
ticas e representem exemplo de ação concreta do Go-
verno, no que diz respeito à punição dos culpados.

Não podemos aceitar que assassinatos no campo 
continuem acontecendo Brasil afora. Sou pacifista. Sou 
da Amazônia e defendo o desenvolvimento no campo; 
defendo, sim, obras desenvolvimentistas na Amazônia; 
defendo a agricultura e a pecuária nas áreas já alte-

radas. Mas nada disso pode, de maneira alguma, im-
plicar crime organizado, resultar em assassinatos de 
pessoas que lutam por uma sociedade mais justa, igual 
e solidária, como era o caso da Irmã Dorothy.

Esse caso, portanto, tem de servir de exemplo 
para o Brasil. São muitos os assassinatos praticados 
não só na Amazônia, mas também em outras áreas 
rurais do País. Eu próprio estive em Eldorado dos Ca-
rajás quando 19 sem-terra foram mortos. Na ocasião, 
estava no Senado e fiz parte da comitiva que foi ao 
local prestar solidariedade, porque o pior já tinha acon-
tecido, e também dizer ao Brasil que queríamos paz no 
campo, que queremos que seja exemplarmente punido 
quem rompe a paz, quem mata ou assassina.

Por tudo isso, requeremos a realização de audi-
ência pública com a presença das 2 freiras, para que 
apresentem os documentos de que dispõem. Elas 
estiveram recentemente em Brasília e apresentaram 
essa documentação à Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos do Ministério da Justiça.

Agora, na Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias, realizaremos essa audiência pública para que 
o caso seja discutido às claras, como disse, e para que 
a sociedade brasileira conheça todos os fatos. Dessa 
forma, com a participação do Congresso brasileiro, 
poderemos garantir a punição exemplar dos culpados 
pelo assassinato da Irmã Dorothy.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – O pró-

ximo orador é o Deputado José Genoíno, do PT de 
São Paulo. S.Exa. é professor, escritor, está no sex-
to mandato como Deputado Federal, foi Constituinte, 
Presidente do Diretório Nacional do PT e dispõe de 5 
minutos na tribuna.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
crise no sistema financeiro internacional está exigindo 
a entrada das lideranças políticas na cena política, no 
lugar das agências de avaliação de risco, dos tecno-
cratas de altos salários e dos especuladores. A entrada 
das lideranças políticas, Sr. Presidente, a supremacia 
da política é o caminho para se enfrentar essa ordem 
mundial injusta que se baseou na especulação, na fan-
tasia dos derivativos e que está produzindo essa grave 
crise no sistema financeiro internacional.

Nosso Presidente da República, o companhei-
ro Lula, vem desempenhando papel fundamental na 
agenda internacional, no enfrentamento da crise. O 
pronunciamento do Presidente da República na sessão 
de abertura dos trabalhos da ONU este ano, o discurso 
que proferiu juntamente com o Ministro da Fazenda e 
o Presidente do Banco Central aqui no Brasil e as de-
clarações de S.Exa. na visita que está fazendo à Itália, 
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enfim, todas essas iniciativas são destacadas pela pró-
pria imprensa internacional, reportando-se ao papel, 
às posições e às articulações do Presidente Lula.

Cabe registrar que o Financial Times, em notí-
cia publicada hoje, mostra o reconhecimento do Brasil 
como ator fundamental na construção de propostas 
para superar a crise financeira mundial e na América 
Latina. Aquele jornal afirma que o G-20 está perto de 
se unir sobre um estímulo fiscal coordenado globalmen-
te. O mais importante é que os líderes das economias 
avançadas e emergentes concordaram.

A posição do Brasil entre os países emergentes 
na discussão e na negociação com os países ricos é 
a afirmação de que as políticas desenvolvidas pelo 
nosso Governo – com a sua experiência exitosa, coe-
rência, intuição, vivência, habilidade, fidelidade e sen-
sibilidade política – colocam no enfrentamento da crise 
internacional, além da reestruturação dos organismos 
multilaterais, que é algo muito importante, também a 
questão de que a crise não pode significar o aprofun-
damento do problema social, o aumento da pobreza, 
o aumento da miséria, o aumento do desemprego. 
Esse debate é fundamental, no momento em que o 
mundo discute novos parâmetros para a sua ordem 
internacional.

Quando caiu o muro de Berlim, no final dos anos 
80, o episódio foi cantado em prosa e verso, e surgiu a 
hegemonia do modelo neoliberal, do Estado mínimo, 
do mercado todo-poderoso, da desregulamentação e 
do processo de privatização em larga escala. E hoje, 
Sr. Presidente, coloca-se na ordem do dia uma nova 
agenda sobre o papel do Estado, sobre a soberania 
nacional e sobre o desenvolvimento sustentável, com 
distribuição de renda e inclusão social. E é dessa 
agenda que países como o Brasil têm que assumir o 
protagonismo, como o Presidente Lula vem assumindo 
no enfrentamento dessa crise.

As medidas adotadas pelo Governo Lula têm 
evitado agravamento da crise e suas conseqüências 
no Brasil. São medidas positivas, algumas delas já 
aprovadas, a exemplo da Medida Provisória nº 443/08. 
Quanto às iniciativas políticas na área de relações inter-
nacionais, a diplomacia presidencial tem sido elemento 
fundamental no debate político, nas articulações e na 
construção de uma legitimidade que possa colocar em 
prática aquilo que o Primeiro-Ministro britânico afirma: 
um mundo mais justo, multilateral, mais estável, prós-
pero, baseado na cooperação e na justiça – aliás, um 
discurso bem diferente do que era feito quando se im-
punha o unilateralismo norte-americano.

Por isso, Sr. Presidente, quero saudar e apoiar 
a ação do meu Governo, a ação do Presidente Lula, 
nos planos interno e externo, que tem tido resultados 

eficientes e concretos para enfrentar essa crise, não 
só com as medidas circunstanciais e pontuais, mas 
também com o debate estratégico sobre o futuro que 
temos que construir e pensar para a humanidade. 

O futuro da humanidade não pode ser desenha-
do apenas pelo mercado, pela especulação e pelo 
fluxo financeiro; tem de ser regulado pela cidadania, 
pela soberania nacional, pelo papel do Estado e por 
um desenvolvimento econômico socialmente justo, 
ambientalmente equilibrado e com sustentabilidade 
internacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Jorginho Maluly, 
que foi por duas vezes Prefeito de Mirandópolis, em 
São Paulo, foi também Presidente da Associação dos 
Municípios do Extremo Noroeste de São Paulo e é en-
genheiro civil. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Osmar 
Serraglio, no tocante ao meu currículo, também tenho 
a honra de ter sido Vereador.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
4 assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro deles 
é a necessidade de afirmar que um dos maiores riscos 
que corremos na vida é o de nos tornarmos bitolados. 
As pessoas não podem permitir que o efeito daque-
la antiga “tapeira” que se usava em animais, que só 
permitia a visão para a frente, se apodere de nossas 
mentes.

E faço esse comentário, Sr. Presidente, Depu-
tado Osmar Serraglio, para parabenizar a Casa pelo 
trabalho que vem sendo apresentado no corredor de 
acesso ao plenário. Talvez, ao passarmos por ali com 
a cabeça nos projetos, nos trabalhos das Comissões, 
na realidade brasileira e mundial, não prestemos aten-
ção ao que está em exposição naquele espaço, mas 
eu procuro observar, sempre que por ali passo, o que 
está sendo mostrado. 

Quero, portanto, parabenizar o responsável pela 
escolha dos temas. Já tivemos poemas de Cora Cora-
lina, questões ligadas à juventude, artesanato, a histó-
ria da imigração japonesa no Brasil, enfim, Deputada 
Luiza Erundina, toda semana ou a cada quinzena so-
mos presenteados com uma aula expositiva na parede 
do corredor de acesso ao plenário da Casa. Há tem-
po quero fazer este comentário e, portanto, aproveito 
esta oportunidade. 

Estamos assistindo ao debate sobre a crise mun-
dial – e não poderia ser diferente –, especialmente so-
bre as atitudes que cada governo tem tomado. Nesse 
sentido, quero parabenizar os Governos de São Pau-
lo e de Minas Gerais pelo apoio às montadoras, mas 
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também quero fazer um apelo não só ao meu Gover-
nador, o grande Governador José Serra, mas ao Go-
vernador Aécio Neves, ao Presidente Lula e a todas 
as lideranças que têm poder de comando no Brasil, 
para que, paralelamente ao incentivo ao crédito – nem 
que seja por 180 dias, até que as coisas fiquem mais 
calmas ou que o mundo comece a mostrar reação po-
sitiva a essa crise –, reduzam os impostos sobre os 
automóveis, principalmente os tidos como populares 
ou semipopulares.

Sabemos que metade do preço desses automó-
veis hoje, ou até mais, em alguns casos, é tributo.

Entendo que, se de um lado déssemos o crédito 
e de outro diminuíssemos o preço do automóvel, au-
mentaríamos em muito a venda de automóveis. Com 
isso, seriam gerados empregos nas montadoras e na 
indústria de autopeças. Da mesma maneira podemos 
pensar na área da construção civil e na agricultura.

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presi-
dente, é que vimos nos jornais de todo o Brasil ontem 
uma questão que me preocupa e para a qual chamo a 
atenção do Ministério do Desenvolvimento Social, do 
competente Ministro Patrus Ananias, das Comissões 
Pertinentes desta Casa, do próprio Presidente da Re-
pública, do Ministro José Gomes Temporão, da Saúde, 
do Ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, enfim, 
de todas as autoridades ligadas à assistência social 
e à filantropia no Brasil. Os jornais noticiaram isenção 
de bilhões de reais a diversas entidades filantrópicas, 
a grande maioria, merecedora, sim, de tal apoio. Sou 
voluntário em várias delas na minha região; a minha 
esposa trabalha em creches como voluntária e, inclu-
sive, foi Presidente de um fundo social por 7 anos sem 
receber salário na Prefeitura de Mirandópolis, cidade 
de que tive a honra de ser Prefeito.

Mas há uma suspeita de que algumas dessas 
entidades não têm nada de filantrópicas. São na ver-
dade “pilantrópicas”, pois desviam dinheiro público e 
estão sob suspeita do Ministério Público e da Polícia 
Federal.

Faço este alerta para que as autoridades exerçam, 
com um pouco mais de rigor, o controle sobre essas 
entidades e sobre as pessoas que se utilizam indevi-
damente da filantropia para beneficio próprio.

Devemos apoiar, sim, as entidades sérias. Temos 
grandes entidades no País, grandes exemplos de pes-
soas decentes, comprometidas com a Nação, mas não 
podemos generalizar para o lado bom ou ruim.

Essa medida provisória que deu isenção de bi-
lhões de reais para as instituições filantrópicas merece 
o nosso apoio, mas com a ressalva de que possamos 
ter o controle mais rígido sobre algum malandro que 

esteja se beneficiando dessa importante medida do 
Governo Federal.

E, para concluir, Sr. Presidente, quero fazer um 
apelo à Casa, ao Presidente Arlindo Chinaglia, sobre 
o debate que envolve a segurança nacional e as po-
lícias do Brasil.

Temos hoje, na Casa, grande número de enti-
dades representando as polícias civis de todo o Bra-
sil. Esse tema tem de vir à discussão. Se alguns não 
concordam com a carreira jurídica, que mostrem al-
ternativas. Se alguns não concordam com o salário de 
xis reais, que mostrem alternativas. Agora, o que não 
podemos é deixar à míngua delegados de polícia por 
este Brasil afora, recebendo salários insuficientes à 
sua subsistência, um problema para os mais frágeis, 
que são minoria, graças à Deus. Mas quando se tem 
dificuldades financeiras, a corrupção pode chegar 
mais facilmente. A polícia tem mostrado ser guerreira, 
ter homens decentes que não estão se sujeitando à 
pressão da corrupção, exercendo com dignidade suas 
atividades de polícia, seja militar, seja federal, mas 
principalmente a civil.

Expresso aqui meu apoio à causa das polícias 
civis do Brasil, para que possamos, sem radicalismos, 
sem confrontos, como o acontecido em São Paulo há 
pouco tempo, ter a união das polícias em defesa do 
cidadão, em defesa da nossa tranqüilidade.

Faço um apelo às Lideranças da Casa e ao Pre-
sidente Arlindo Chinaglia no sentido de que encontrem 
o caminho, senão aquele proposto pela PEC nº 549, 
de 2006, um outro alternativo, para que os delegados 
possam sair daqui com a certeza de que temos res-
peito pela sua profissão, pois não é possível um de-
legado continuar ganhando 3 mil reais, 4 mil reais, no 
exercício das suas funções.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela consideração 
de ter-me dado mais algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-
cedo a palavra ao Deputado William Woo, do PSDB 
de São Paulo.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
público que nos assiste pela TV Câmara, primeiramente 
quero registrar a visita do meu amigo, Vereador Car-
los Alberto do Carmo, da Câmara municipal de Santa 
Gertrudes, que veio a esta Casa buscar recursos para 
a sua cidade.

Gostaria de chamar a atenção para uma frase 
que muito ouvi esses dias em relação ao ataque con-
tra uma delegacia de entorpecentes no interior de São 
Paulo – que sequer é interior porque está tão próxima 
à maior Capital deste País, a apenas 230 quilômetros, 
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na região central do nosso Estado: quem foi atacado 
foi o Estado, a figura do Estado.

Os marginais foram a um prédio do Estado; im-
plodiram-no; levaram entorpecentes – 100 quilos de 
maconha e 17 de cocaína; metralhadoras; 30 grana-
das; revólveres e pistolas; e destruíram todo o bem 
público.

Isso não é novidade, isso vem ocorrendo no 
dia-a-dia.

Esta semana, vimos imagens, no Sul, de mar-
ginais encapuzados desfilando com reféns em uma 
cidade, municiados de fuzis.

Estamos em um momento de grande reflexão 
para toda a sociedade porque se fala em segurança, 
mas isso vira passado rapidamente.

Eloá, aquela jovem garota que tinha um futuro 
imenso pela frente, já é passado. Hoje se fala na Dra. 
Rosana, que levou tiros porque, como psicóloga, não 
poderia fazer a separação entre o marido e a mulher. 
Amanhã vai se falar em João, vai se falar em Maria, 
em novas vítimas que ocorrerão neste País. E o pior, 
um bem que não se recupera nunca, que é a vida hu-
mana.

Precisamos, por um momento, refletir e dar con-
dições à segurança pública de agir. Temos greves 
intermináveis por este País, policiais envolvidos em 
casos de corrupção, má formação policial, baixos sa-
lários, falta de reconhecimento da sociedade do tra-
balho policial. 

Precisamos, sim, chamar a atenção e fazer como 
se faz em todo discurso político ou em toda gestão: 
a prioridade é a educação, a saúde, a segurança, e 
segurança investido a longo prazo. Não a segurança 
de pessoas que acham que entendem de segurança 
e implementam projetos de curto prazo. Segurança é 
projeto de longo prazo. 

Temos que pensar, talvez, na integração das 
polícias, em qual é o papel da Polícia Civil, o papel 
da Polícia Militar, quem realmente detém o direito de 
fazer a investigação.

Parabenizo todas as ações da Polícia Rodoviária 
Federal e a investigação que levou à prisão de crimino-
sos. Mas está errado o seu papel. Pela Constituição, a 
Polícia Rodoviária Federal não pode fazer investigação, 
não pode fazer grampo telefônico. Então, qual é a atri-
buição de cada polícia? Será que não estão faltando 
policiais rodoviários federais na fronteira com o Para-
guai, por onde entram as armas para o Brasil? Não é 
o momento de pensarmos no novo processo de se-
gurança pública, em uma integração entre as Polícias 
Militar e Civil? Quem tem o papel de investigação, que 
faça investigação; quem tem o papel de policiamento 
ostensivo, que faça policiamento ostensivo.

É importante dar poder de polícia para as guar-
das municipais. Se não aceitarmos o papel importan-
tíssimo das guardas municipais, daqui a pouco serão 
necessários 500 mil policiais militares no Estado de 
São Paulo.

Será que não é o momento de casos pequenos, 
como contravenções, serem submetidos a uma legisla-
ção estadual e nós, federais, cuidarmos dos crimes mais 
perigosos, como aqueles praticados contra a família e 
contra a pessoa, como os crimes hediondos?

Será que não é o momento de o Ministério Públi-
co exercer o seu papel somente de acusador na peça 
principal do processo penal e deixar para a Polícia 
Civil as pequenas causas, principalmente aquelas em 
que se discute o Termo Circunstanciado, e já aplicar a 
sanção no momento?

Será que a pessoa que bate o carro no trânsito 
tem que sofrer um processo? O Ministério Público, o 
juiz ou o próprio delegado já poderia aplicar uma san-
ção, como doação de cestas básicas e prestação de 
serviços comunitários, encurtando o processo e assim 
descarregando o Poder Judiciário, que poderá então 
exercer o seu papel principal que é julgar.

Precisamos votar o projeto que está vindo do Se-
nado sobre videoconferência. Nesta Casa, consegui 
incluir uma alteração pela qual haja o uso da video-
conferência sob todas as condições, e que a exceção 
seja o não uso dela. Já vi várias regras. Se a exceção 
é a videoconferência, vários advogados vão apelar e 
não vão aceitar.

Somente no ano passado, a Polícia Militar per-
correu mais de 20 milhões de quilômetros no Estado 
de São Paulo para escoltar presos a caminho do julga-
mento. Esses policiais poderiam estar fazendo ronda 
ou poderiam estar nas estradas atrás das pessoas que 
explodiram uma delegacia no interior de São Paulo.

Portanto, peço a atenção do Governo Federal para 
trazer ao debate a questão sobre uma polícia única e 
integrada e um novo sistema de segurança no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra à Deputada Luiza Erundina, do PSB de 
São Paulo. Assistente social, começou a sua história 
política na Paraíba, onde foi diretora e secretária em 
Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraí-
ba. Depois, foi a São Paulo, tornou-se professora da 
Faculdade Paulista de Serviço Social, Prefeita de São 
Paulo, Ministra de Estado e agora nos privilegia com 
5 minutos de seu pronunciamento.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, caros telespectadores, funciona nesta 
Casa, há mais de 1 ano, a Frente Parlamentar pela Re-
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forma Política com Participação Popular, que tem um 
caráter peculiar, porque, além dos 250 Parlamentares 
que subscreveram o requerimento de criação da Frente, 
também é integrada por representantes de entidades 
da sociedade civil, como OAB, CNBB, AMB, INESC e 
outras dezenas de entidades da sociedade civil envol-
vidas no processo e no movimento em defesa de uma 
reforma política com participação popular.

Ontem, a requerimento desta Deputada, que é 
Coordenadora daquela Frente, e da Deputada Iriny 
Lopes, que é membro da Comissão de Direitos Huma-
nos, realizamos, com a participação de diversos Parla-
mentares e de representantes dessas entidades, uma 
importante reunião de audiência pública conjunta da 
Comissão de Legislação Participativa e da Comissão 
de Direitos Humanos. Comparecerem à audiência os 
2 Ministros que lideram as propostas do Executivo.

Sr. Presidente, o Executivo encaminhou a esta 
Casa alguns anteprojetos de lei, submetendo-os à 
instituição, à qual compete rever, reformular o sistema 
político. Está oferecendo algumas propostas e idéias 
que temos de dividir com toda a sociedade. O Ministro 
Tarso Genro, da Justiça, e o Ministro José Múcio, das 
Relações Institucionais, integraram a Mesa da audiên-
cia ao lado de representantes de entidades nacionais. 
Inúmeras pessoas vieram assistir ao debate, que foi o 
primeiro de uma série que pretendemos realizar País 
afora, em cada Assembléia Legislativa, em cada Câ-
mara Municipal, sobretudo nas capitais.

Uma reforma política não é de interesse só das 
instituições políticas – o Congresso, o Executivo, o Ju-
diciário –, ela é sobretudo de interesse da sociedade, 
porque trata do aperfeiçoamento do sistema político, 
que vai consolidar a democracia em nosso País.

Fizemos realmente um grande evento, com a pre-
sença de mais de 30 Parlamentares, o que é raro em 
eventos como esse. Os 2 Ministros reafirmaram sua 
disposição de comparecer às audiências nas várias 
Assembléias Legislativas. Já estamos desencadeando 
iniciativas nesse sentido, visando nos posicionar melhor 
a respeito das propostas que o Governo encaminhou 
a esta Casa sob a forma de anteprojeto de lei e que 
estão submetidas a uma consulta pública cujo prazo 
se encerra no próximo dia 15 de novembro.

Com o produto dos debates, das audiências, das 
consultas públicas, teremos condições de trazer para a 
pauta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
a discussão do tema mais importante, mais recorrente 
e que representa uma demanda de mais de 10 anos da 
sociedade civil, insatisfeita, frustrada com o resultado 
dos processos eleitorais, sobretudo das mais recentes 
eleições municipais.

Precisamos aperfeiçoar esses mecanismos, es-
sas normas eleitorais, essas regras partidárias, enfim, 
o processo político, o sistema político nacional, para 
que de fato a democracia se consolide em nosso País, 
integrando também a democracia participativa, a de-
mocracia direta, como condição de uma verdadeira 
democracia.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
saudar o Governo pela iniciativa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra à Deputada Tonha Magalhães, do Par-
tido da República da Bahia, por 5 minutos. S.Exa. foi 
Vereadora e Prefeita da cidade de Candeias por 2 
mandatos.

A SRA. TONHA MAGALHÃES (PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, assomo à tribuna desta Casa para 
falar de assunto essencialmente importante: o do Dia 
Mundial do Diabetes, que se dá no próximo dia 14 de 
novembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, Sr. Pre-
sidente, o diabetes acomete atualmente pelo menos 
7 milhões de brasileiros. Somando-se os casos ainda 
não diagnosticados, esse número deve subir para 10 
milhões de pessoas. 

Só a título de registro, entendo que seja precípuo 
tornar público o fato de que o Brasil, hoje, ocupa a oi-
tava posição no mundo em número de portadores da 
doença. No entanto, de acordo com estimativas, deve-se 
tornar o quarto em 2010. Isso tem chamado a atenção 
da sociedade de um modo geral, sobretudo de organi-
zações médicas, que advertem que essa enfermidade 
está se tornando de fato a pandemia do século.

Em 2000, a Organização Mundial de Saúde pre-
sumia que houvesse, eminentemente, 177 milhões de 
portadores da doença em todo o mundo. Atualmente, 
estima-se que eles sejam 246 milhões. Para 2025, a 
perspectiva é ainda mais distinta: estima-se que esse 
número duplique em relação ao do ano 2000, oscilan-
do na faixa de 350 milhões a 380 milhões. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os côm-
putos dessa pesquisa refletem números que por si só 
já são inquietantes, embora se trabalhe simplesmente 
com estimativas. Ao que me parece, a explicação para 
esse fenômeno vem da adoção de estilos de vida pouco 
saudáveis, componentes hereditários, baixo nível de 
atividade física – sedentarismo –, mudanças na dieta 
da população e obesidade, entre outros.

Ademais, outro ponto relevante a salientar é que a 
metade das pessoas com diabetes desconhece sofrer 
da doença, e, por conseguinte, não a controla nem trata. 
Foi o que concluiu um estudo publicado pela Associação 
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Latino-Americana de Diabetes. Some-se a isso o fato 
de que a falta de informações, na maioria dos casos, 
leva à tardança na procura de um especialista.

Outro dado importante é que, segundo estatísti-
cas da IDF – International Diabetes Federation, a cada 
dia 200 crianças desenvolvem a doença. A cada ano, 
são mais de 70 mil novos casos. Quase 4 milhões de 
pessoas morrem no mundo, todos os anos, por com-
plicações causadas pelo diabetes, o que é, em suma, 
apavorante, além de desencadear nas crianças maior 
susceptibilidade de desenvolver complicações crôni-
cas num período de 15 anos, dada a precocidade da 
instalação da doença.

Acredito que ainda há muito a ser feito se con-
siderarmos que, no início do século XIX, o indivíduo 
portador do Diabetes Mellitus, ou simplesmente dia-
betes, morria em 6 meses a 1 ano, no máximo. Poste-
riormente, em 1922, conseguiu-se produzir a insulina, 
e, em ato contínuo, a medicina não tem se eximido de 
apurar mecanismos que mitiguem as complicações 
advindas da doença, oferecendo, portanto, aos dia-
béticos, condições mais confortáveis no tratamento 
da doença.

Na saúde, prevenir ainda é melhor do que reme-
diar. Entretanto, no caso do diabetes, uma vez alojada, 
o controle da doença se faz vital e pode asseverar ao 
paciente fruir de uma vida mais profícua, pois, como 
se apura, o controle rigoroso da doença é o caminho 
mais advertido para evitar complicações potencialmente 
fatais. Proveniente do excesso de glicose no sangue, 
a hiperglicemia, dá-se, obviamente, pelo descontrole 
da doença, desencadeando, assim, por exemplo, a re-
tinopatia (cegueira); a neuropatia (nervos/amputação); 
a nefropatia (falência dos rins); além de problemas 
cardiovasculares (infartos); entre tantas outras mani-
festações prosaicas da doença. 

Ocorre, então, Sr. Presidente,  Sras. e Srs. Depu-
tados, que de maneira tácita e persistente esse exces-
so de açúcar no sangue pode acometer concomitan-
temente resultados trágicos e irreversíveis na vida do 
diabético.

Sr. Presidente, disponho de dados que denotam 
que o diabetes é, hoje, uma das principais causas de 
incapacitação física para o trabalho, tornando o seu 
portador 25 vezes mais propenso à cegueira, 17 vezes 
mais susceptível à nefropatia, com chances 5 vezes 
maiores de uma amputação de membros e o dobro de 
risco de uma doença cardiovascular.

Há, porém, efetivamente, progressos científicos 
na busca pela cura do diabetes, que ecoa, certamente, 
como esperança aos seus milhares de portadores, os 
quais, ao mesmo tempo, compreendem que a ciência 
brasileira, principalmente, tem-se dedicado, estudado, 

investido e conjugado esforços pela busca de meios 
para a sua cura, sobretudo por tentativas com células-
tronco embrionárias simultaneamente a demais técni-
cas que, seguramente, influenciarão nas perspectivas 
de vida dos diabéticos.

O portador do diabetes carece, contudo, de um 
tratamento que se apoie, fundamentalmente, sobre 3 
pedestais: um plano alimentar, atividade física regular e 
medicação. Nessa conjunção, apesar de ser uma pato-
logia sem cura, a diabetes pode ser tratada com êxito, 
protelando e atenuando, assim, futuras complicações 
desencadeadas pelo descontrole da doença.

Num apanhado geral, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, e para todos os que nos assistem neste 
momento pela TV Câmara, a definição do diabetes se 
dá, basicamente, como uma doença endócrina, na 
qual existe uma produção insuficiente ou nula de um 
hormônio, a insulina, por parte do pâncreas.

Existem 2 tipos de diabetes: a forma mais grave 
da doença, a Diabetes tipo I, insulino-dependente, é a 
que atinge com maior freqüência as crianças e adoles-
centes de idade compreendida entre os 10 – 20 anos, 
com evolução rápida e é tratada por meio de injeções 
de insulina que devem ser aplicadas no paciente regu-
larmente. Seus sintomas mais clássicos são a polidip-
sía, aumento demasiado da sede, e poliúria, aumento 
demasiado da quantidade de urina.

A diabetes tipo II, não insulino-dependente, é de 
evolução lenta e ocorre, normalmente, em pessoas 
com mais de 35 anos de idade, sendo diagnosticada 
muitas vezes a partir de um exame médico de rotina. 
Neste caso, a pessoa pode passar muitos meses, às 
vezes anos, para descobrir a doença.

O conhecimento do número exato de portadores 
da doença aqui no Brasil seria de fundamental pro-
tuberância para que se pudesse facilitar o desempe-
nho de uma melhor logística nas ações do Ministério 
da Saúde e, conseqüentemente, dos investimentos 
necessários para enfrentar a doença, seja com estu-
dos, com ações pró-ativas ou reativas. Infelizmente, 
por motivo da não-disponibilidade de dados precisos 
e fidedignos, resta-nos apreciar as estimativas, com 
embasamento no conjunto de informações derivados 
de estatísticas da doença.

O Dia Mundial do Diabetes será celebrado na pró-
xima sexta-feira, 14 de novembro, tendo monumentos 
relevantes do mundo todo cintilados por uma luz azul, 
cuja finalidade é chamar a atenção da população para 
a doença que aflige milhões de pessoas no mundo 
todo e para avocar a atenção de outras milhões que 
padecem tacitamente da doença e que, no entanto, a 
desconhecem. A cada ano, a campanha aborda um 
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tema diferente. O tema da campanha este ano é Dia-
betes em crianças e adolescentes.

Frente a essa dura realidade, gostaria, portanto, 
Sr. Presidente, de registrar e externar a minha atenção 
e preocupação para com os milhares de diabéticos 
do meu Estado, do meu País, ou melhor dizendo, do 
mundo. Quero crer que num futuro próximo a ciência 
possa oferecer aos milhares de diabéticos do mundo 
todo a supressão dessa doença.

É o registro.
Muito abrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Nilson Mourão, do PT do 
Acre, que foi Deputado Estadual por 2 mandatos, está 
no terceiro mandato de Deputado Federal e é profes-
sor universitário com um título importante: Mestre em 
Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. S.Exa. dis-
põe de 5 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Osmar 
Serraglio, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar, no 
plenário da Casa, com muito pesar, o quarto ano do 
desaparecimento do grande líder palestino Yasser 
Arafat.

O mundo todo se recorda das imagens, registra-
das há 4 anos, daquele líder árabe que dedicou sua 
vida à libertação da Palestina, sendo transportado da 
Palestina, de Hamala, para o Cairo e do Cairo para a 
França, vindo a falecer nas proximidades de Paris.

Yasser Arafat foi um ardente defensor da paz, da 
luta de seu povo. E o povo palestino hoje se encontra 
entre aqueles que têm o seu território ocupado. São 
poucos os povos do mundo militarmente ocupados 
– Afeganistão, Iraque, Palestina, os que me vêm à 
memória.

Creio que a busca da paz no Oriente Médio deve 
ser um objetivo central dos amantes da paz, daqueles 
que têm como princípio a autodeterminação e a sobe-
rania dos povos.

Yasser Arafat foi um exemplo de líder, de guerreiro 
e, nos últimos anos de sua vida, de estadista. 

Tive a honra, Sr. Presidente, como integrante des-
ta Casa, de compor uma delegação deste Parlamento. 
Talvez tenhamos sido os últimos brasileiros que tiveram 
o privilégio de estar diretamente com o Presidente Ara-
fat, em Hamala, em seu palácio inteiramente destruído. 
Pudemos cumprimentá-lo e levar-lhe a solidariedade 
do povo brasileiro e do Parlamento brasileiro. 

Alguns meses depois, Arafat viria a falecer. De-
sapareceu, mas a sua memória, a sua história, as 
causas pelas quais lutava permanecem de pé. Partiu 
sem ver a Palestina livre, como um país autônomo e 
independente, com fronteiras livres, soberanas, inter-

nacionalmente reconhecidas, mas deixou o seu povo 
organizado, deixou o seu povo de cabeça erguida, dei-
xou o seu povo com sonhos e esperanças.

Essa luta estende-se hoje ao mundo todo. A 
causa da libertação da Palestina não é ideológica ou 
partidária, mas uma causa dos amantes da paz. Hoje, 
o Presidente Mahmoud Abbas continua essa trajetó-
ria de negociação, de conversação, de busca de en-
tendimento em todos os fóruns mundiais, para que a 
Palestina seja uma região liberta. Essa é uma luta de 
libertação nacional – de descolonização, na verdade 
–, em território militarmente ocupado pelo Estado de 
Israel. No plenário da Casa, devo dizer que, no meu 
entendimento, Israel comete um equívoco muito gran-
de, com o apoio claro dos Estados Unidos. 

Chegou a hora de retomarmos as fronteiras de 
1967, para que esses 2 povos possam viver na paz, 
na cooperação, na solidariedade. Israelenses têm o 
seu estado, têm o seu território soberano. Cabe agora 
libertar a Palestina!

Do plenário desta Casa, quero homenagear o 
grande líder, o grande guerreiro Yasser Arafat, mesmo 
que há 4 anos já tenha partido deste mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra à Deputada Íris de Araújo, do PMDB 
de Goiás, apresentadora de televisão, escritora, foi 
Senadora da República e a minha candidata à Vice-
Presidência da República. 

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada pelas palavras 
elogiosas, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, logo nas 
primeiras horas da manhã de ontem, uma das repor-
tagens do Bom Dia Brasil, da Rede Globo, coloca-nos 
frente a essa dramática realidade brasileira, que, a 
despeito de tantos avanços na área econômica, não 
consegue resolver as questões sociais mais prementes. 
Muitas vezes esquecidas pela mídia, a seca e a fome 
do Nordeste brasileiro permanecem como o sofrimen-
to que não cessa, o cenário que corta nosso coração 
em dor e que sempre vai nos levar à reflexão. Por que 
efetivamente os governos não conseguem atacar as 
causas desse gigantesco problema que ceifa a felici-
dade de milhares de brasileiros?

De acordo com a reportagem, sem chuva e sem 
água, famílias vivem em condições precárias, mas as 
crianças são as que mais sofrem com a estiagem. A 
seca deixa a mata esturricada. Os rios evaporaram e o 
sertanejo mata a sede com a água barrenta que restou 
nos açudes. Não chove regularmente há 5 meses no 
leste do Maranhão. A água é minguada na cozinha, 
colocada nos potes.
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Segundo o Bom Dia Brasil, a seca maltrata princi-
palmente as crianças. A falta de água ameaça a saúde 
da nossa infância. A dona de casa Raimunda Mendes 
Araújo contou à reportagem que uma de suas filhas 
estava com 3 tipos de verme. 

Meninos e meninas têm de andar longas distân-
cias a caminho de açudes e cacimbas, não fazem o 
dever de casa porque precisam abastecer a residência 
de água para beber e tomar banho. São crianças sofri-
das, que dividem o tempo entre a escola e o tortuoso 
caminho à procura do líquido raro. 

A estiagem no semi-árido dura entre 6 e 8 meses. 
Na penúria da seca, resta pouco tempo para as crianças 
irem à escola. Abastecer a família toda é uma obrigação 
que começa cedo e é prioridade no sertão. 

São retratos de um Brasil, Sras. e Srs. Depu-
tados, que ainda não teve o sonhado encontro com 
a prosperidade e a vida digna.

O País das desigualdades ainda não conseguiu 
formular a política precisa capaz de vencer desajustes 
estruturais que relegam tantas famílias ao martírio das 
dificuldades provocadas pelas condições climáticas 
adversas ou simplesmente pela falta do alimento.

Dos alunos matriculados no ensino fundamental 
no Maranhão, 10% abandonam a escola, segundo o 
Censo Escolar do Ministério da Educação. A maioria 
por causa do clima. 

O baixo índice pluviométrico anual, a baixa umi-
dade, o clima semi-árido, o solo seco e rachado e as 
temperaturas elevadas em grande parte do ano formam 
um problema social de grande dimensão que requer, 
por sua vez, ações igualmente grandiosas. 

Investimentos em infra-estrutura, implantação 
de um sistema de desenvolvimento sustentável na re-
gião para que as pessoas não necessitem de ações 
assistencialistas do Governo, incentivo público à agri-
cultura adaptada ao clima e ao solo com sistemas de 
irrigação permanecem como necessidades urgentes 
e inadiáveis. 

Da participação de todos, depende a sobrevivên-
cia de famílias e crianças que sofrem com a seca. 

A fome, definitivamente, não pode esperar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Conce-

do a palavra ao Deputado Chico Lopes, do PCdoB do 
Ceará, pelo prazo de 5 minutos. S.Exa. é auditor fiscal 
e professor e foi Vereador e Deputado Estadual.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras.  e  Srs. Depu-
tados, passo a ler artigo publicado no Diário do Nordes-
te, de autoria de Gonzaga Mota, professor da Faculdade 
de Economia, ex-Governador e Deputado Federal. Ele 
escreve sobre Mussa Demes.

“O Piauí, o Congresso Nacional e a po-
lítica brasileira perderam no dia 5-11-2008, 
uma de suas principais figuras, o eminente 
Deputado Mussa de Jesus Demes. Nasceu no 
querido Estado do Piauí, na progressista cida-
de de Floriano, sendo filho do imigrante sírio 
senhor Jacob Demes e da senhora Maria da 
Paixão Rego Demes. Casou-se com a senhora 
Mirian Demes e tiveram 4 filhos.

Técnico em contabilidade e advogado, 
exerceu funções no setor público, com ênfase 
no campo dos Tributos Federais. Foi Secretá-
rio de Fazenda do Ceará na gestão do grande 
Governador Manoel Castro, no Piauí, durante 
o primeiro Governo do amigo e dinâmico Hugo 
Napoleão, como também Secretário de Admi-
nistração do Governo Freitas Neto. Foi eleito 
Deputado Federal por seis vezes (1986-1990-
1994-1998-2002-2006).

Seus familiares, amigos e admiradores, 
com certeza, estão sentindo muito. Sua forma 
discreta de se comportar e seu largo conheci-
mento dos problemas brasileiros, notadamente 
na área tributária, conquistava todos. Particu-
larmente, fui colega do Mussa, como Deputado 
Federal, durante doze anos. Muito aprendi com 
o inesquecível ‘Mussinha’, pois era como o cha-
mava. Suas opiniões eram respeitadas por 
todos os Deputados, independentemente da 
sigla partidária. Não guardava ódio e sempre 
foi um conciliador, visando os reais interesses 
do Piauí, do Nordeste e do Brasil.

Dos vários projetos de Reforma Tributária 
para o Brasil, Mussa Demes apresentou um 
dos melhores, se não o melhor, de vez que 
ressaltava a simplificação, a transparência, a 
segurança jurídica, o fim das desigualdades, 
dentre outros pontos. Infelizmente, os confli-
tos políticos impediram que o projeto fosse 
à votação. Hoje está em discussão, na Câ-
mara dos Deputados, uma nova proposta de 
Reforma Tributária. Mussa, infelizmente, não 
participará das discussões e com isso muito 
perderá o Brasil. 

Encerro, enviando aos dignos familia-
res e amigos de Mussa Demes os sinceros 
pêsames por seu falecimento e salientando 
que foi uma irreparável perda para todos nós. 
Descanse merecidamente em paz, meu caro 
amigo Mussa Demes.”

Essa a opinião do Deputado e Governador Gon-
zaga Mota, lançada no artigo que me dispus a ler. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, minha rápida presença, hoje, na tribuna desta 
Casa, é para felicitar o Governador Sérgio Cabral, do 
Rio de Janeiro, que mais uma vez dá uma demonstra-
ção inequívoca a todos nós e à sociedade fluminense 
do seu alto espírito público.

Há poucos dias, Sr. Presidente, Sérgio Cabral 
assinou no Palácio Guanabara um contrato importante 
com a Fundação Roberto Marinho, que vai permitir, já a 
partir de 2009, a implantação do Telecurso, um grande 
sucesso da Rede Globo de Televisão, agora também 
nas escolas da rede de ensino do Estado.

Todos nós sabemos que a defasagem idade-série 
é um dos grandes problemas nacionais no setor do 
ensino público, fato que vem preocupando professo-
res e educadores deste País. E a iniciativa do ilustre 
Governador tem por objetivo exatamente eliminar essa 
falha grave e permitir não só a recuperação do tempo 
perdido desses jovens, como também lhes oferecer 
uma qualificação para o além do simplesmente formal, 
como bem frisou o Governador Cabral.

O projeto, orçado em 16 milhões de reais, prevê o 
início do Telecurso, já em março de 2009, quando pelo 
menos 3 mil professores já estarão qualificados na prá-
tica dessa metodologia de ensino por meio da televisão. 
A idéia é formar 1.667 turmas de Ensino Médio, com 
30 alunos cada uma, e 667 do Ensino Fundamental, 
beneficiando assim cerca de 70 mil estudantes.

A Secretária Estadual de Educação, Profa. Tereza 
Porto, estima, por baixo, cerca de 70 mil alunos já iden-
tificados, que apresentam maior índice de defasagem, 
necessitando, portanto, de aceleração do aprendizado, 
o que de fato será possível, acreditamos, com o envol-
vimento direto do Telecurso, metedologia que também 
já está sendo adotada com sucesso em Pernambuco, 
Acre e aqui mesmo no Distrito Federal. Segundo a 
Fundação Roberto Marinho, o índice de aprovação do 
sistema atinge, em média, 90% e já beneficiou mais 
de 5 milhões de estudantes em todo o País.

Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de 
Educação do Rio de Janeiro, 63,7% dos estudantes 
de Ensino Médio estão com defasagem idade-série, 
enquanto que no Ensino Fundamental o índice é de 
50%. Agora, com o sistema de módulos do Telecurso, 
o aluno do Ensino Fundamental, por exemplo, poderá 
completar a etapa de aprendizado em 15 meses, e o 
do Ensino Médio, em 18 meses.

A outra boa notícia, Sr. Presidente, é que, du-
rante o curso, os estudantes terão acesso, também, a 

programas e livros de artes plásticas, música, teatro, 
filosofia e sociologia.

Portanto, Sr. Presidente e nobres Deputados, 
só me resta, na qualidade de professor e educador 
que sou, parabenizar o Governador Sérgio Cabral, a 
Secretária de Educação Tereza Porto por mais esta 
brilhante e feliz iniciativa, que vai beneficiar, certamen-
te, jovens de pouco poder aquisitivo e que precisa de 
uma formação e qualificação profissional para entrar 
no mercado de trabalho e conquistar, com dignidade, 
a sua verdadeira cidadania.

Era o que eu tinha a dizer no momento, Sr. Pre-
sidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota, advo-
gado, contador, administrador, está no quinto manda-
to, foi Deputado Estadual, foi Constituinte, Secretário 
Nacional do Ministério da Justiça, é Mestre em Ciên-
cia Política pela nossa famosa UnB. S.Exa. dispõe de 
5 minutos.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro a homenagem que o nosso Go-
vernador Eduardo Campos recebeu no Estado de São 
Paulo, o que é muito importante para aquele jovem polí-
tico, que está transformando o Estado de Pernambuco, 
não apenas na parte de infra-estrutura e organização 
física, mas principalmente na parte social. Eduardo 
Campos está dando continuidade ao que Miguel Ar-
raes fez durante toda a sua vida, principalmente nas 
áreas que foram atingidas durante tanto tempo pelo 
descaso das autoridades.

O Governador de Pernambuco, Eduardo Campos 
foi homenageado recentemente, na cidade de São 
Paulo, em evento que contou com a participação de 
mais de 2 mil lideranças empresariais de todo o País. 
O evento teve como finalidade o reconhecimento pelo 
esforço do Governador de Pernambuco nos investimen-
tos em infra-estrutura e de estimulação e organização 
do setor de exportação do Estado.

O Governador Eduardo Campos recebeu o prê-
mio APEX-Brasil, concedido pela Associação Brasileira 
de Promoção das Exportações e dos Investimentos – 
APEX, pela implantação, em Pernambuco, de medidas 
concretas visando a ampliação do número de destinos. 
Com isso, o Estado vem alcançando índices acima da 
média regional na pauta de exportação.

Sr. Presidente, o Governador Eduardo Campos 
garantiu que é “prioridade do Governo de Pernambu-
co participar do esforço exportador do País, que tem 
sido a forma motriz do desenvolvimento brasileiro nos 
últimos anos”.
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Para ele, na pauta de exportações do Estado 
de Pernambuco ainda se mantém como destaque a 
indústria açucareira, mas produtos, como plásticos, 
frutas, peixes e borracha, entre outros, apresentaram, 
no período de janeiro de 2008, bons índices de cres-
cimento. Além disso, Pernambuco se prepara, através 
dos investimentos em Suape, para alavancar o número 
de exportações.

O Prêmio APEX-Brasil, Sr. Presidente, é atribuí-
do a categorias, como inserção de novas empresas no 
esforço exportador; ação de promoção comercial dife-
renciada e inteligência comercial. Grandes empresas, 
como a Sadia, e poderosas associações empresariais, 
como a ABIT, foram vencedoras do prêmio, que este 
ano, pela primeira vez, foi atribuído à categoria Esta-
do, para qual o júri presidido pelo ex-Ministro da Fa-
zenda Rubens Ricupero declarou Pernambuco como 
o grande vencedor. 

Naquela oportunidade, o Governador Eduardo 
Campos afirmou que era uma honra para Pernambu-
co receber a distinção, fruto do trabalho de milhões 
de brasileiros que no estado de Pernambuco estavam 
empreendendo o grande esforço de mudar a base pro-
dutiva e a realidade social da região.

Fundada há 10 anos, a APEX – Brasil foi rees-
truturada no Governo do Presidente Lula e trabalha 
com o objetivo de estimular as exportações brasileiras. 
São executados projetos com mais de 60 entidades 
de classes representativas de setores da indústria e 
serviços.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que como per-
nambucano aliado do Governador Eduardo Campos 
me sinto muito honrado por esta homenagem recebi-
da merecidamente pelo nosso Governador. Ele é um 
homem de visão, um verdadeiro empreendedor, que 
muito nos orgulha por colocar o Estado de Pernam-
buco no rumo certo.

Sr. Presidente, saúdo o povo sertanejo da cidade 
que me adotou há mais de 40 anos, Salgueiro, que re-
aliza, a partir de hoje até sábado, dia 15 de novembro, 
a IV EXPOSAL, exposição de negócios e de serviços, 
promovida pela Prefeitura Municipal de Salgueiro com 
a participação do SEBRAE, da OK, do Lions, do CDL, 
e principalmente de comerciantes, de industriais, de 
empresários da cultura e de educadores de Salgueiro. 
É uma exposição eclética, que permite a integração de 
negócios e serviços e procura incentivar a cultura.

Salgueiro está de parabéns. Trata-se de um Mu-
nicípio relativamente grande, com perto de 60 mil ha-
bitantes, que lidera, no bom sentido, a região do sertão 
central de Pernambuco, de Cabrobó ao Município de 
Petrolândia. Salgueiro, por intermédio principalmente 
da Prefeita Cleuza e do Prefeito eleito Dr. Marcondes, 

trabalhou pela integração nordestina com o resto do 
País com a construção da Ponte do Ibó. 

Salgueiro lidera os outros Municípios e é consi-
derado como a encruzilhada do progresso.

Falo da importância desta quarta exposição de 
negócios e de serviços.

A partir de hoje e nos próximos dias 13, 14 e 15 
de novembro, portanto, acontece a edição 2008 da EX-
POSAL, uma exposição de negócios e serviços.

A EXPOSAL nasceu no ano de 2005 com intuito 
de alavancar a economia do Município de Salgueiro 
e de toda a região, e é o que ela vem fazendo desde 
então. Além do grande número de visitantes e de ne-
gócios realizados, a EXPOSAL está conhecida como o 
grande evento do Sertão Central, já que reúne mais de 
23 cidades da região, atraindo um público de aproxima-
damente 20 mil pessoas nos 3 dias de realização.

A EXPOSAL 2005 contou com aproximadamente 
60 expositores, número que quase dobrou em 2007, 
chegando a 100 expositores, provando que é um evento 
de grandes proporções. Neste ano de 2008, a organi-
zação espera mais de 150 expositores, tornando-se 
assim o maior evento da região.

Além de negócios, a EXPOSAL 2008 está pre-
ocupada em incentivar a cultura, apoiando grupos te-
atrais, de cinema e de danças regionais, artesanato, 
sem se esquecer das instituições sociais.

Tudo isso será revertido em lazer, pois a popu-
lação participa todos os dias do evento com o maior 
prazer. A EXPOSAL 2008 elevará ainda mais o nome 
dessa região, contratando grandes atrações artísticas 
de nome nacional. 

Salgueiro, cidade situada na região do Sertão 
Central de Pernambuco, a 510 quilômetros do Recife, 
composta de 53.422 habitantes, concentra as suas 
atividades econômicas basicamente em venda de pro-
dutos e serviços tanto para o mercado interno quanto 
para o das cidades circunvizinhas, tais como: Cabrobó 
(28.749 habitantes); Belém do São Francisco (20.572 
habitantes); Floresta (26.614 habitantes); Parnamirim 
(19.785 habitantes); Terra Nova (8.842 habitantes); 
Serrita (18.238 habitantes); Cedro (10.283 habitantes); 
Mirandiba (13.513 habitantes); Verdejante (9.536 ha-
bitantes); São José do Belmonte (32.471 habitantes); 
Serra Talhada (76.360 habitantes); Penaforte-CE (7.719 
habitantes); Jati-CE (7.306 habitantes).

Esse mercado, Sr. Presidente, composto basica-
mente de pequenas e microempresas – com até 10 
empregados –, encontra-se em franca expansão e com 
considerável potencial gerencial, tecnológico e principal-
mente de mercado; conseqüentemente, uma forte ca-
pacidade de girar capital. Para propiciar um incremento 
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de suas vendas, é crucial conseguir superar algumas 
deficiências e gerar mais postos de trabalho. 

Foi buscando meios e formas que contribuíssem 
para alavancar as vendas dessas empresas que a 
OK! Marketing, Comunicação e Eventos, juntamente 
com a Prefeitura Municipal de Salgueiro, CDL e SE-
BRAE, vem realizando a EXPOSAL, cujo foco está na 
participação conjunta de toda a população do sertão 
pernambucano.

Aproveito para relatar os aspectos mais relevan-
tes da EXPOSAL nesse ano:

Cenário mercadológico da região em 2008.
Formato e objetivos. 
Feira de negócios: exposição de produtos e ser-

viços desenvolvidos em Salgueiro e região e demais 
localidades.

Amostra cultural: amostras culturais e de artesa-
nato estarão presentes na EXPOSAL divulgando as 
potencialidades da região.

Feira de veículos e motos: a EXPOSAL dispo-
nibiliza um amplo espaço logo no início de sua ex-
posição para veículos e motos de concessionárias e 
multimarcas.

Amostra de potenciais municipais: todos os Mu-
nicípios da região mostrarão suas potencialidades – 
econômica, cultural, social, educacional, etc.

Espaço para educação: escolas, faculdades, cur-
sos pré-vestibular e para concurso estarão expondo 
suas potencialidades.

Rodadas de negócio: com o apoio do SEBRAE, 
haverá rodadas de negócios envolvendo bancos e em-
presas distribuidoras.

Palestras e seminários: os expositores receberão 
antes do período de amostra palestras e seminários 
totalmente grátis sobre como participar em feiras e 
sobre atendimento ao cliente.

Shows musicais: ao término de cada dia de ex-
posição, shows com vários artistas regionais e de ní-
vel nacional.

Outros objetivos: dar maior visibilidade aos pro-
dutos e serviços vendidos no Município de Salgueiro 
e cidades circunvizinhas; contribuir para a promoção e 
a comercialização dos produtos e serviços dos nossos 
parceiros; estimular a entrada de novos investimentos 
no Município; possibilitar às empresas participantes 
novos contatos com os atuais e futuros clientes; de-
senvolver a cultura do empreendedorismo entre os 
participantes do evento, fortalecendo as marcas no 
qual trabalham; contribuir para o aumento do volume 
de vendas dessas empresas; realizar atendimento aos 
clientes que desejam fortalecer seu empreendimento 
ou até mesmo iniciá-lo; incentivar e fortalecer a cultura 
regional; mostrar a nossa potencialidade por meio do 

artesanato; fortalecer o nosso pólo educacional; dar 
oportunidade aos pequenos Municípios da região de 
mostrar toda sua riqueza.

Passo a fazer a identificação, o envolvimento e 
a responsabilidade dos parceiros.

SEBRAE: terá participação ativa no apoio técnico 
estrutural da equipe da OK! Marketing, Comunicação 
e Eventos; para a realização da feira, disponibilizará 
toda a estrutura de estandes; durante a feira, realizará 
oficinas e palestras.

CDL: disponibilizará a estrutura física de sua 
sede para a OK! Marketing, Comunicação e Eventos, 
responsável pela administração do evento; realizará a 
divulgação no âmbito de suas associadas.

Prefeitura de Salgueiro: será responsável pela 
total infra-estrutura da feira.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiro: farão o po-
liciamento ostensivo durante todos os dias de evento 
não só no local da feira, como também em outros pon-
tos da cidade, tais como vias de acessos ao evento 
e hotéis.

Destacamos ainda, entre os objetivos, apoio à 
participação de 150 pequenas e microempresas na 
EXPOSAL 2008; atração de público de 6 mil pesso-
as por dia para a feira; exposição de 1.500 jovens ao 
mercado de trabalho local, por meio da sua prestação 
de serviço direta ou indiretamente na organização da 
feira; geração de 300 novos empregos no prazo de um 
ano; realização, por meio do SEBRAE, de oficinas e 
palestras instruindo 300 empresários e 500 colabora-
dores; atração de investimentos para a nossa região, 
gerando negócios futuros.

Na estrutura do evento, destacamos: 150 estandes 
para comércio, artesanato, prestadores de serviços, ins-
tituições, educação e feira dos Municípios; 1 auditório 
com capacidade para 250 pessoas para treinamento 
empresarial; palco para shows e apresentações musi-
cais e culturais; praças de alimentação com barracas; 
estúdio de som ambiente para o evento; câmeras de 
segurança instaladas em pontos estratégicos, tan-
to para segurança dos nossos visitantes como para 
nossas avaliações posteriores; posto policial; corpo de 
bombeiros; ambulatório médico para os primeiros so-
corros; banheiros masculinos e femininos; sistema de 
iluminação intensa e perfeita em toda área do evento; 
equipe de limpeza efetiva e eficiente; estacionamento 
cercado e policiado; seguranças profissionais e área 
de lazer.

Parabenizo, Sr. Presidente, todos aqueles que di-
reta ou indiretamente participarão dessa grande exposi-
ção, que vai acontecer na querida cidade de Salgueiro. 
Chamo a atenção dos demais Municípios para que se 
integrem e participem. A cada dia, haverá não apenas 
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negócios, comércio de veículos, motocicletas e produ-
tos, como exposição da cultura que tem Salgueiro – dos 
negros de Conceição das Crioulas, os quilombolas, dos 
índios, que também estão ali, e dos trabalhadores ru-
rais. Milhares de pessoas poderão participar também 
da integração familiar, religiosa e cultural. 

Estarei lá, se Deus quiser, a partir da próxima 
sexta-feira.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nesta quarta-feira, dia 12, começa aqui em Brasília o ter-
ceiro Encontro Nacional dos Pontos de Cultura – Teia 
Brasília 2008. Esse evento integra o Programa Cultura 
Viva, do Ministério da Cultura. Com certeza, será um 
dos maiores encontros que reunirá a diversidade cultural 
brasileira. A Teia Brasília 2008 aborda o tema Direitos 
Humanos: Iguais na Diferença para celebrar os 60 anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

No terceiro encontro, a Teia Brasília 2008 traz 
como destaque a elaboração e a execução de políti-
cas públicas para a cultura de forma articulada. Nesse 
processo, destaca-se o trabalho da Comissão Nacional 
dos Pontos de Cultura, formada por representantes 
eleitos pelos próprios Pontos.

O evento reunirá cerca de mil representantes da 
cultura brasileira, além de artistas e ativistas culturais 
de todas as regiões do País. Até domingo, dia 16, a 
Capital Federal será ocupada por diferentes ritmos e 
cores. Do nosso Estado, o Rio Grande do Norte, vai 
participar uma delegação de 12 pessoas. A Fundação 
José Augusto, que atua como Secretaria de Cultura 
do nosso Estado, será representada pelo Secretário 
Adjunto, companheiro Fábio Almeida. A programação 
prevê a realização de fóruns, seminários e mostras 
artísticas.

Sem dúvida, esse será um espaço de afirmação 
das diferentes expressões culturais do Brasil, um en-
contro de reflexão e encantamento daquilo que temos 
de melhor: a nossa cultura.

Um outro ponto que quero ressaltar é a realização, 
dentro do evento, do 2º Fórum Nacional dos Pontos de 
Cultura, no Auditório do Museu da República. Ele reu-
nirá representantes dos fóruns estaduais, das ações 
nacionais, além de participantes das áreas temáticas 
e redes que compõem o Programa Cultura Viva.

O Fórum Nacional dos Pontos de Cultura foi cria-
do no ano passado, na Teia 2007, como uma instância 
política dos Pontos de Cultura. É por meio do Fórum 
que os cerca de mil participantes fortalecem o Siste-
ma Nacional de Cultura, consolidam a Teia como um 
espaço político-cultural e fomentam a construção de 
marcos legais que reconheçam a autonomia e o pro-
tagonismo cultural do povo brasileiro.

No Rio Grande do Norte, o Programa Mais Cul-
tura, do Ministério, tem investido em novos Pontos de 
Cultura. Graças a Deus, o programa chegou ao nos-
so Estado.

Na semana passada, acompanhei a Governa-
dora Wilma de Faria em audiência com o Ministro da 
Cultura, Juca Ferreira. Lá tivemos a notícia de que o 
MinC vai liberar mais R$20 milhões do Programa Mais 
Cultura para dotar as 25 Casas de Cultura do RN com 
museu, biblioteca, brinquedoteca, núcleo de produ-
ção digital e agentes de leitura. Além dessas casas, 
outras 20 estão em construção. Também foi firmado 
convênio para criação de mais 53 Pontos de Cultura 
em nosso Estado.

Neste mandato, tenho sido parceira nessa luta. 
Fiz a ponte entre a Fundação José Augusto e o Go-
verno Federal no final do ano passado. Finalmente 
conseguimos celebrar um convênio entre o Governo 
do Estado e a Fundação José Augusto, que resultará 
na instalação de 53 Pontos de Cultura no Rio Grande 
do Norte.

O processo de seleção, que se deu por meio da 
publicação de edital – portanto, de forma bastante de-
mocrática –, já está sendo concluído. Várias entidades 
se candidataram. Agora estamos no processo de sele-
ção final para a escolha desses Pontos de Cultura.

Por meio do programa Promoart, o Rio Grande 
do Norte terá ainda 2 grandes Pontos de Cultura para 
realizar atividades que fomentem o artesanato potiguar 
e incentivem a literatura de cordel.

Para aqueles que ainda não tiveram a oportuni-
dade de conhecê-los, os Pontos de Cultura são inicia-
tivas desenvolvidas pela sociedade civil organizada, 
conveniadas com o Ministério da Cultura. Atualmente, 
há mais de 800 deles espalhados pelo País.

Apesar de não apresentar um modelo único de 
instalações físicas nem de programação ou atividade, 
um aspecto é comum a todos os Pontos: a transver-
salidade da cultura e a gestão compartilhada entre o 
Poder Público e a comunidade. Para se tornar um ponto 
de cultura, é preciso participar da seleção, por meio de 
edital público, coordenado pela Secretaria de Progra-
mas e Projetos Culturais, do Ministério da Cultura.

Enfim, Sr. Presidente, o terceiro Encontro Na-
cional dos Pontos de Cultura só vem ratificar a políti-
ca cultural que tem sido desenvolvida no Governo do 
Presidente Lula, por meio do Ministério da Cultura. 
As ações realizadas demonstram que neste Governo 
a área cultural tem recebido um tratamento nunca an-
tes recebido em outros Governos. A Teia Brasília 2008 
é mais uma demonstração de que políticas culturais 
são melhor desenvolvidas com a participação daque-
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les que estejam, de alguma forma, envolvidos com a 
diversidade cultural de nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Flávio Bezerra, do PMDB 
do Ceará, grande defensor dos profissionais da pesca 
no Congresso Nacional, além de ser pescador de al-
mas – S.Exa. foi missionário na Costa do Marfim, no 
Gabão, e é bispo evangélico.

O Deputado dispõe de até 5 minutos.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, pescadores e marisqueiras do Brasil, fa-
lar da pesca e do pescador do meu Ceará é falar da 
cultura do meu Estado.

Na bandeira do Ceará, que eu defendo, está a 
figura de uma jangada. Ela representa os moradores 
tradicionais e os mais antigos da beira do mar cea-
rense.

Comunico que recebi solicitação de pescadores 
da Colônia Z2, presidida pela Sra. Lili, no Município de 
Acaraú. Ali há cerca de 100 embarcações que vivem 
da pesca, mas apenas 6 receberam a licença perma-
nente para a pesca de lagosta.

Sr. Presidente, não se trata de uma causa isolada. 
Há focos em todo o Estado. Em todo o litoral ocorre o 
mesmo problema.

A ordenação da pesca não deve ser feita desta 
forma: numa comunidade pesqueira que tem 100 bar-
cos de pesca, apenas 6 barcos recebem licença para 
pescar. E os 94 barcos restantes? E os 188 tripulantes, 
os proprietários, os compradores de peixe e lagosta, 
os vendedores, os frigoríficos? O que será feito deles? 
E dos filhos e esposas desses pescadores?

De acordo com informações obtidas junto ao ca-
pataz da Colônia Z2, Sr. Antônio Luiz, representantes 
da SEAP estiveram naquele Município realizando o 
cadastramento das embarcações para o recebimento 
da referida licença, em um curto período de 3 dias, 
tempo insuficiente para que os pescadores que es-
tavam no mar pudessem apresentar sua documen-
tação, visto que também não haviam sido avisados 
antecipadamente.

Dessa forma, quero registrar que enviei ao Minis-
tro Altemir Gregolin o Ofício nº 75, de 2008, com có-
pias de documentos das seguintes embarcações, que 
pleiteiam receber a licença para a pesca de lagosta: 
Lara, Doradinha, Idaray IV, Miriana, Boa Sorte, Suzia-
ni, Marlim, Miliane II, Fé em Deus VIII, Sintia I, Bruna, 
Sônia, Mary, Brasileira I, Daila Mar, Eline II.

Ressalto, nesta oportunidade, que os pescadores 
dessas embarcações vivem exclusivamente da pesca, 
de onde tiram o sustento de sua família. Portanto, não 
podem ficar sem receber a licença.

A Colônia Z2 não pode ficar com apenas 6 li-
cenças para a pesca de lagosta. É preciso haver uma 
reformulação na entrega dessas licenças. Não se tra-
ta de um caso isolado. Nós temos o mesmo problema 
nas praias de Aquiraz e Camocim. Não vou muito lon-
ge. Em Icapuí estão os barcos sem licença. Na Praia 
de Redonda, mais de 200 barcos não receberam a 
licença da pesca. 

Esses cidadãos vivem desde a sua infância nes-
sa labuta, nessa arte de navegar e de pescar. Não re-
ceberam a educação devida nem maior atenção por 
parte de Governos anteriores. Mas, graças a Deus e à 
iniciativa do Presidente Lula, foi criada a SEAP.

Lamentavelmente, a nossa SEAP não tem tra-
balhado como deveria. Se na comemoração de um 
aniversário partirmos um bolo confeitado e dermos 
um terço dele às crianças e os outros dois terços aos 
adultos, elas vão chorar.

Apelo para que haja maior respeito e conside-
ração com a classe pesqueira artesanal. Peço pelos 
jangadeiros, pelos canoeiros, pelos boteiros do meu 
Ceará, que não podem ficar afastados da tradicional 
pesca.

Conto com a sensibilidade do Ministro da SEAP. 
Solicito a S.Exa. que verifique as razões de se ter 
concedido um prazo tão curto no cadastramento para 
emissão de licença de pesca de lagosta e como po-
derão ser corrigidas essas distorções.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, caros Deputados, 
queridas Deputadas, vi em uma revista internacional 
que as livrarias de Londres estão com problemas, pois 
já não se encontram mais as obras de Karl Marx, so-
bretudo O Capital, por ter chegado a um nível de esgo-
tamento. Encontrar uma obra desse grande pensador 
socialista é muito difícil. Considero isso fundamental 
para compreendermos a dimensão dos desafios que 
a história nos apresenta.

Escutei também neste plenário uma frase do Go-
vernador Paulo Maluf. Atentem para o fato de ela não 
foi dita por um socialista, um pensador de esquerda. 
S.Exa. disse que o socialismo estava salvando o ca-
pitalismo, porque, nos Estados Unidos, o dinheiro do 
povo estava indo para os banqueiros.

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, como a história 
nos ensina e como nós temos de perceber a perspecti-
va que orienta a sociedade. Quando o Muro de Berlim 
caiu simbolicamente, os políticos disseram, naquele 
período, que o socialismo tinha acabado e que não 
havia mais perspectiva histórica. Disseram eles, sobre-
tudo o pensador americano Fukuyama, que a história 
findou naquele momento. 
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Nós estamos assistindo hoje à mais grave crise 
do capitalismo já apontada pelo pensador alemão Karl 
Marx, que abriu perspectivas de transformação social 
com vistas à melhoria da qualidade de vida dos traba-
lhadores. Estamos vendo uma crise de superprodução 
no coração das potências capitalistas. Tem-se de definir 
quem pagará seus custos. 

De um lado, existem as empresas e os bancos. 
Vimos Barack Obama e o Presidente Bush anunciarem 
que talvez seja preciso estatizar as montadoras. Vejam, 
caros Deputados e Deputadas, elas estão perdendo 
cada vez mais a sua perspectiva de sobrevivência e 
caminhando para a falência. Os Presidentes dos Es-
tados Unidos – atual e futuro – pretendem estatizar a 
General Motors. Por isso, estamos aqui atentando para 
as repercussões da crise no Brasil. 

Temos a satisfação de dizer que em nosso País 
foram criadas melhores condições de enfrentamento 
da crise. Ampliaram-se a balança e o mercado interno. 
Criou-se um nível de reserva que permitiu que nós pu-
déssemos aportar recursos e liberar crédito para que 
o processo de falência não se acelerasse tanto. Mas 
temos de repetir aquilo que o Presidente Lula disse 
ontem: é preciso rever o Consenso de Washington; é 
preciso rever essas políticas neoliberais que, no perí-
odo anterior, levaram à destruição do capital público, 
à perda dos direitos dos trabalhadores. 

Estamos votando algumas medidas nesta Casa. 
Precisamos assegurar investimentos, sobretudo na 
produção. Os investimentos públicos possibilitarão um 
nível de produção que garanta empregos aos trabalha-
dores para que eles possam sobreviver. Mas também 
é preciso que haja o compromisso fundamental de 
que nenhum direito do trabalhador será tirado neste 
momento. 

É preciso ter como norte para enfrentar esta 
crise a restrição de nossa exportação, como disse o 
Ministro Guido Mantega. O mercado interno deve ser 
potencializado, com salários para os trabalhadores, 
assegurando um acordo para o reajuste do salário 
mínimo que garanta a reposição da inflação mais a 
variação do PIB. As empresas produtivas necessitam 
ter crédito para enfrentar este duro momento, na pers-
pectiva de garantir a soberania do País, aumentando 
sua autonomia financeira.

Sr. Presidente, temos de aprovar a Medida Pro-
visória nº 443, que está em pauta. A Oposição sabe 
perfeitamente que esses recursos são para que não 
se quebrem empresas, não se quebrem bancos e seja 
mantida a produtividade da construção civil.

Por isso, conclamo a todos: vamos cerrar fileiras 
em torno das medidas apresentadas pelo Presidente 

Lula para que o nosso País enfrente esta quadra sem 
que o seu povo tenha mais sofrimentos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Con-

cedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin, do 
PCdoB do Amazonas, que é professora, farmacêuti-
ca, foi Vereadora em Manaus por 3 mandatos, está no 
terceiro mandato de Deputada Federal. S.Exa. dispõe 
de até 5 minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, companheiras e companheiras, aca-
bamos de ouvir, da tribuna deste plenário, o pronuncia-
mento da minha Líder, a querida Deputada Jô Moraes, 
acerca da crise econômica que atinge o nosso País e 
o mundo inteiro. Ela se inicia exatamente em um país 
considerado hegemônico do mundo capitalista, os 
Estados Unidos.

Venho a esta tribuna para falar sobre a mesma 
questão. Durante os 3 últimos dias, a Direção Nacional 
do PCdoB esteve reunida para analisar não só o proces-
so eleitoral que acabou de ser concluído, mas também, 
e sobretudo, os efeitos dessa crise econômica.

Assino embaixo de absolutamente tudo o que 
disse a Deputada Jô Moraes.

Sr. Presidente, nós, do Partido Comunista do 
Brasil, temos a preocupação, em decorrência da crise, 
de que esse enfrentamento não ocorra levando-se em 
consideração os interesses dos trabalhadores, dos se-
res humanos, mas apenas para resolver um problema 
de mera acumulação de lucro do capital. 

Por isso, repetimos que o sistema capitalista não é 
capaz de resolver os problemas da população mundial. 
Pelo contrário, é ele que os gera, de forma cíclica.

Não podemos concordar em continuar vivendo 
numa sociedade onde poucos acumulam tanta riqueza 
– alguns nem sequer sabem o quanto têm –, enquanto 
a maioria é obrigada a dividir a miséria absoluta.

Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, para ilustrar o 
que estou tentando apresentar numa linguagem po-
pular, a fim de que a população entenda, menciono o 
pronunciamento recente do Presidente Lula, na Itália. 
Diz S.Exa. ter plena convicção de que, para sairmos 
da crise, o foco tem de ser mudado. O foco da econo-
mia deve ser o trabalhador, a produção e não a espe-
culação financeira.

Feliz o povo de um país em que o presidente 
diz isso, Deputada Jô Moraes e Deputado Fernando 
Ferro.

 Disse mais o Presidente Lula em seu pronun-
ciamento: 

“Penso que essa crise é uma oportunida-
de extraordinária para fazermos uma reflexão 
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sobre tudo que fizemos de errado a partir do 
Consenso de Washington e criarmos outro con-
senso em que o ser humano, o trabalhador, a 
produção agrícola, industrial, cultural, científica 
e tecnológica sejam a razão de ser da econo-
mia e não a especulação financeira.”

Como a população vive a crise? Um jornal da 
minha cidade, Manaus, do dia de ontem, diz que de-
missões homologadas pelo Sindicato dos Metalúrgi-
cos no mês de outubro são mais do que o dobro das 
demissões homologadas no mesmo período do ano 
de 2007.

Em 2007, Sras. e Srs. Deputados, o Sindicato 
dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas homologou 
891 demissões de operários metalúrgicos; em outubro 
de 2008 foram homologadas 1.733 demissões – mais 
do que o dobro. É assim que a crise atingirá o nosso 
povo: tirando dele salário e emprego.

O Governo tem de agir de maneira diferente, ga-
rantindo investimento, salário e emprego para nossa 
gente. É preciso que haja regulamentação do capital. 

Fala-se muito em corrupção no meio político, 
mas muitos são os banqueiros que ganham milhares 
de dólares, de quem pouco se fala. Vamos começar a 
falar deles, então. Este é um bom momento para de-
fendermos os trabalhadores. 

Obrigada. 

O Sr. Osmar Serraglio, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Bornier.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, demonstra-se aos poucos que, na 
prática, o referencial da cesta básica, encontrado pelo 
Governo para estabelecer o teto salarial da classe tra-
balhadora brasileira, não corresponde aos números 
divulgados constantemente pela mídia e pelos órgãos 
de estatística do País.

Num país como o Brasil, que adota nas suas 
formulações a política do neoliberalismo, mas procu-
ra ignorar os avanços do capitalismo liberal, de nada 
adianta essa cortina com que se procura esconder a 
realidade.

A carestia aumenta a cada dia. As estatísticas 
mais recentes demonstram que o preço da cesta básica 
aumentou no último mês em várias Capitais em que 
o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos realiza pesquisa nacional sobre as 
variações da economia popular.

Chega-se a valores absurdos, restando ao tra-
balhador que vive de salário mínimo a esperança de 
alcançar o mês seguinte com a sobra – se é que essa 
irrisória soma pode ser chamada de sobra –, como se 
não bastasse a elevação diária do custo de vida.

Nas cidades de Florianópolis, Porto Alegre e Bra-
sília, só para exemplificar, a alta dos preços recrudes-
ceu de maneira violenta. No Rio de Janeiro, a situação 
também não é diferente. O carioca não escapou da alta 
dos preços dos produtos básicos. 

Para arrematar, o Governo desvinculará bene-
fícios da Previdência do piso salarial para efeito de 
aposentadoria, o que será um desastre. 

Decididamente, Sr. Presidente, o trabalhador 
brasileiro não tem o que comemorar. A menos que o 
Governo aceite rever essa política de omissão dos in-
teresses reais da população, que tanto compromete 
a soberania nacional.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – 

RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, trago ao debate desta Casa 
a necessidade que o nosso País tem de se preparar 
para os efeitos da grave crise econômica que desde 
o ano passado ronda nossa economia. 

Criada e alimentada pela desregulamentação do 
mercado financeiro, esta crise exige que preservemos 
o crescimento de nossos empregos, de nossas indús-
trias e de nosso consumo. 

Aproveito esta oportunidade para manifestar mi-
nha estranheza com as decisões do Comitê de Política 
Monetária do Banco Central, que ao arrepio de todos 
os analistas manteve as taxas de juros inalteradas. 

Segundo projeções do IPEA e do IBGE, a in-
flação já deixou de ser nossa principal preocupação. 
Então, por que manter as taxas tão altas? É preciso 
que o País estimule o desenvolvimento, que estimule 
o crédito. A timidez diante de um desafio como este 
pode ser entendida como um erro grave.

Outro exemplo de erro estratégico neste momento 
está sendo cometido pela Governadora Yeda Crusius, 
que ontem à noite enviou um projeto à Assembléia 
Legislativa que cria mais 2 novas praças de pedágio 
no Estado. E condiciona a necessária ampliação de 
nossas estradas à aprovação desse projeto. 

Trata-se de uma visão equivocada de desenvol-
vimento. É preciso desonerar o transporte de bens e 
serviços, não criar mais custos. Neste momento em 
que todos se debruçam sobre as possíveis formas de 
buscar o desenvolvimento, o Governo do Rio Grande 
do Sul joga nos ombros dos usuários e das empresas 
os custos das necessárias ampliações da infra-estru-
tura do Estado. 
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Essa é uma lógica que aprisiona o crescimento 
e combate o desenvolvimento. O Estado tem de ser 
o indutor do crescimento e não apenas um mero ob-
servador. 

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, considero que o 
papel desta Casa, fiscalizando e propondo, é fundamen-
tal neste momento, pois nesses tempos de crise não se 
podem permitir a timidez nem erros estratégicos, sob o 
risco de sermos tragados por ela e perdemos o ritmo 
de crescimento conquistado com a ousadia do Governo 
Lula e com a parceria do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade e passo 
a abordar outro assunto.

Quero trazer a debate nesta Casa a flagrante 
ameaça que a democracia e a liberdade de expressão 
sofrem no Rio Grande do Sul.

Afirmo isso baseada nas recentes declarações 
que o Comandante da Brigada Militar, Coronel Men-
des, no sentido de que deveriam ser proibidas as 
manifestações em frente ao Palácio Piratini, sede do 
Governo gaúcho.

Figuras como o Coronel Mendes infelizmente 
ainda subsistem na nossa democracia, embora per-
tençam historicamente ao passado antidemocrático 
de nosso País.

Sua atuação à frente da Brigada Militar busca 
transformar a nossa instituição que tantos serviços 
prestou ao Estado numa tropa de repressão aos mo-
vimentos sociais.

A desproporção da violência contra professores 
e sindicalistas contrasta com a timidez no combate ao 
tráfico de drogas e ao roubo de carros na cidade de 
Porto Alegre.

Não se trata apenas de falta de efetivos. Essa 
postura é fruto de uma política apoiada pela Gover-
nadora Yeda, que não realiza concursos e ao mesmo 
tempo afasta a Brigada de sua função constitucional 
para tentar abafar as críticas e os protestos pelo som 
das agressões.

A Governadora Yeda deve decidir se vai continuar 
atacando as manifestações populares ou se irá pedir 
ao capitão Nascimento dos Pampas para sair.

Muito obrigada.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Sindicato dos Servidores da Justiça do 
Trabalho da Sétima Região, que corresponde ao Es-
tado do Ceará, está lançando uma campanha – à qual 
quero, de público, me associar – para ampliar o número 
de varas trabalhistas. 

O Ceará tem a pior proporção de vara de traba-
lho por habitante de todo o País. Em todo o território 
cearense existem 26 varas. A média nacional é de 1 

vara para 131.233 habitantes, e no Ceará a média é 
de 1 vara para 314.817 habitantes. Na Paraíba, com 
menos da metade da população cearense, há 27 varas 
trabalhistas – uma a mais que a 7ª Região. 

A campanha já tem o apoio de magistrados, pro-
motores e advogados trabalhistas, da AGU e da Su-
perintendência Regional do Trabalho. 

Considero da maior urgência a solução desse pro-
blema, tendo em vista que a economia estadual está 
crescendo a passos largos, tanto na Capital quanto 
no interior. É significativo o índice de geração de em-
pregos, sendo, portanto, fundamental o fortalecimento 
da Justiça do Trabalho para mediar as relações entre 
patrões e empregados. 

Era o que tinha a dizer.
A SRA. NICE LOBÃO (DEM – MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, os fatos nos mostram que o ensino no 
Brasil nunca foi prioridade dos nossos governan-
tes. A partir da década de 60, a situação piorou e a 
educação brasileira entrou em declínio. As escolas 
públicas não são suficientes. São sobretudo inade-
quadas. Faltam equipamentos e todo tipo de infra-es-
trutura capaz de permitir o ambiente necessário para a 
transmissão de conhecimentos. Temos problemas de 
toda ordem: professores desmotivados em razão dos 
baixos salários, da falta de recursos para manutenção 
das escolas; número insuficiente de professores para 
lecionar algumas disciplinas etc. 

A maioria dos alunos sai do ensino fundamental 
com deficiências e precisa suprir suas carências no 
ensino médio. Só que o ensino médio tem os mesmos 
problemas do ensino fundamental. 

Como dizia o Prof. Darcy Ribeiro, o que passou a 
valer foi a regra segundo a qual “os professores fingem 
que ensinam e os alunos fazem de conta que apren-
dem”. Seis em cada 10 estudantes de universidades 
públicas no Brasil pertencem à camada mais rica da 
população. É o que mostra um cruzamento feito pela 
primeira vez pelo IBGE, na Síntese de Indicadores 
Sociais, divulgado recentemente. Segundo a pesqui-
sa, 59,9% dos estudantes de instituições públicas de 
ensino superior têm renda familiar per capita que os 
coloca entre os 20% mais ricos da população. No outro 
extremo, a participação dos mais pobres nas univer-
sidades públicas é quase pífia. Os 20% mais pobres 
ocupam apenas 3,4% do total das vagas.

Devido à dificuldade de acesso de alunos oriun-
dos das escolas de ensino básico, municipal e esta-
dual, nas instituições de ensino superior públicas, tive 
a idéia de elaborar um projeto para compensar os 
estudantes das escolas públicas que concorrem em 
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desvantagem nos vestibulares com alunos que estu-
daram em escola particular. 

Para facilitar o ingresso de estudantes oriundos 
das escolas públicas nas universidades federais e es-
taduais, apresentei na Câmara dos Deputados o Pro-
jeto de Lei nº 73, de 1999, que hoje tem apensados 
mais 7 projetos de lei – inclusive um do Executivo, que 
reserva vagas para negros e índios. 

O meu projeto tem como objeto uma política so-
cial ampla, que trate todos os estudantes egressos das 
escolas públicas da mesma forma, oferecendo oportu-
nidades para negros, pardos, índios e brancos pobres. 
Estes sim, precisam de integração. Quando fazemos 
política social, estamos corrigindo desigualdades para 
os negros, porque 70% dos pobres são negros, e tam-
bém para os nossos índios. 

Portanto, chamo a atenção dos nobres pares da 
Câmara dos Deputados para a importância da apro-
vação dessa proposição, que já tramita na Casa há 9 
anos. A sociedade brasileira exige de todos nós uma 
solução efetiva para esse problema. 

O Congresso Nacional não pode continuar pro-
telando sua manifestação. Ele poderá perder a opor-
tunidade de cumprir sua prerrogativa constitucional, 
permitindo que o Poder Judiciário, mais uma vez, 
seja obrigado a tomar iniciativa legislativa por falta de 
inépcia nossa. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, recentemente, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) divulgou resultados de um levantamento 
que indicam o incremento tanto no consumo quanto 
no tráfico de drogas.

Chega-se assim à conclusão de que, em 10 anos 
de repressão armada, as estratégias de combate a 
esse tenebroso mercado mostraram-se insuficientes. 
Portanto, precisam de urgente reformulação.

Se lembrarmos que o tráfico de drogas é respon-
sável pela movimentação de centenas de milhões de 
dólares em todo o planeta e se considerarmos que os 
poderosos chefões não se encontram exatamente ins-
talados nas favelas e nos guetos, talvez vejamos a luz 
vermelha de alerta e ouçamos a sirene intermitente dos 
pedidos de socorro por parte das vidas destruídas.

No Brasil, anualmente, muitas crianças, jovens e 
adultos são mortos nos confrontos que ocorrem entre os 
traficantes e a força policial. Além disso, montou-se um 
verdadeiro poder paralelo, em que bandidos usufruem 
do dinheiro oriundo da ilegalidade ao tempo em que 
minam o correto e pleno desenvolvimento das cidades, 
mediante o voluntário patrocínio da violência.

No Estado do Rio de Janeiro, a situação beira o 
descontrole, com a ocorrência de episódios que só vêm 
denegrir a já desgastada imagem daquela unidade fe-
derativa. A pavorosa entrega de 3 jovens a traficantes, 
que os torturaram e assassinaram de modo bárbaro, 
já causaria repulsa se realizada pela sociedade civil. 
Imaginem nesse caso, em que os protagonistas foram 
integrantes do Exército Brasileiro!

O que esperar, Sras. e Srs. Deputados, desse 
estado de coisas? A quem recorrer? Onde se pode 
encontrar abrigo em meio a tanta tribulação?

A severa fiscalização adotada em relação à cha-
mada “lei seca” comprova que o Poder Público tem 
condições de gerenciar algo na direção do tráfico de 
entorpecentes e de seus usuários. Por isso, revela-se 
inadiável a adoção de políticas públicas efetivas de 
combate ao uso de drogas e bebidas, especialmente 
se considerarmos o aumento do consumo entre crian-
ças e adolescentes, nos últimos tempos.

Sr. Presidente, a luta contra a disseminação do 
uso de drogas constitui verdadeira guerra entre as for-
ças do bem e do mal. Cabe-nos, como representantes 
do povo e, sobretudo, como cidadãos, emprestar nosso 
apoio a quaisquer iniciativas que objetivem erradicar 
tais ervas daninhas da sociedade brasileira.

Nossos jovens precisam de atenção, afeto e pro-
teção. Espero que o trabalho realizado pela ONU dê 
vazão a discussões acerca da atualidade de dados 
ou acuidade de informações, mas que, acima de tudo, 
constitua alerta para que arregaçamos as mangas e 
nos lancemos a mais essa árdua tarefa.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Brasil tem 14 milhões de jovens e 
adultos que não sabem ler nem escrever e pelo menos 
30 milhões de analfabetos funcionais. São números ele-
vados, chocantes até, sobre os quais devemos refletir 
em 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização, 
pois indicam que ainda estamos muito longe de eliminar 
uma das maiores chagas da nossa sociedade.

O analfabetismo de expressivas camadas da 
população, marcante nos primeiros tempos coloniais, 
estendeu-se pelos séculos seguintes e chegou à Re-
pública com progressiva queda das taxas, mas sem 
solução definitiva. Em 1900, os analfabetos formavam 
um contingente de 65% dos brasileiros com 15 anos 
ou mais; em 1940, de 56%; em 1960, de 39,7%; em 
1980, de 25,9%. Nos anos recentes, a taxa de analfa-
betismo entre jovens e adultos registrada pelo IBGE 
caiu de 14,7%, em 1997, para 10%, em 2007.

Houve avanços, portanto, mas claramente insu-
ficientes, demonstrando as limitações dos diversos 



Novembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 51333 

programas de alfabetização anunciados ao longo do 
século XX. Entre outras ações, tivemos a Campanha 
de Educação de Adultos, nos anos 40; o Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), durante o regime 
militar; a Fundação Educar; o Programa Nacional de 
Alfabetização e Cidadania (PNAC); o Plano Decenal; 
e o Programa de Alfabetização Solidária (PAS).

Sucederam-se planos, siglas e idéias mais ou 
menos viáveis, mas o problema do analfabetismo não 
foi resolvido. O art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, que previa uma mobilização 
nacional para eliminá-lo em 10 anos, foi emendado 2 
anos antes que se esgotasse o prazo, em 1996, quan-
do já se evidenciava que o alcance da meta não seria 
sequer vislumbrado.

Hoje, está em execução o Programa Brasil Alfa-
betizado. A previsão para este ano é atuar em 1.900 
municípios com índice de analfabetismo superior a 
25%, atendendo pelo menos 1,3 milhão de pessoas. 
Ainda que se trate de um bom programa, com uma 
meta ambiciosa, ficará muito aquém do universo a ser 
atingido em todo o País.

Se o atendimento apenas desse contingente que 
nunca aprendeu a ler e escrever já se mostra tão difí-
cil, paralelamente outro problema se avoluma, como 
um desafio talvez ainda maior. Trata-se do chamado 
analfabetismo funcional, que, pelos números oficiais, 
envolve 30 milhões de pessoas, e, segundo estudos de 
organizações não-governamentais, pode englobar uma 
parcela ainda maior dos jovens e adultos brasileiros.

Analfabetos funcionais são, no conceito usado 
pela UNESCO, as pessoas com idade igual ou supe-
rior a 15 anos que completaram menos de 4 anos de 
estudo; ou seja, no caso brasileiro, não concluíram o 
primeiro segmento do ensino fundamental. O IBGE 
estima que 21,7% dos jovens e adultos brasileiros es-
tejam nessa faixa.

Já a ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo 
Montenegro, ligado ao IBOPE, trabalham com uma 
conceituação diferente para obter o Indicador de Alfa-
betismo Funcional (INAF), que informa as habilidades 
e práticas de leitura, escrita e matemática dos brasi-
leiros entre 15 e 64 anos de idade.

Na pesquisa do INAF, é considerada alfabetiza-
da funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e a 
escrita e habilidades matemáticas para fazer frente 
às demandas de seu contexto social e aproveitá-las 
para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao 
longo da vida.

Assim, em relação às habilidades de leitura e 
escrita, analfabeto é o que não consegue realizar ta-
refas simples, envolvendo decodificação de palavras e 

frases. E o alfabetismo funcional aparece em 3 níveis: 
rudimentar, básico e pleno.

O nível rudimentar corresponde à capacidade de 
localizar informações explícitas em textos muito curtos, 
cuja configuração auxilia o reconhecimento do conteúdo 
solicitado, como identificar o título de uma revista, por 
exemplo; o nível básico corresponde à capacidade de 
localizar informações em textos curtos ou médios; e 
o nível pleno corresponde à capacidade de ler textos 
longos, orientando-se por subtítulos, localizando mais 
de uma informação, relacionando partes de um texto, 
comparando 2 textos.

O INAF sobre leitura e escrita foi pesquisado em 
2001, 2003, 2005 e 2007, e os resultados são assus-
tadores. Na última edição, mesmo com uma tendência 
de melhora, constatou-se que apenas 28% dos jovens 
e adultos brasileiros estão no nível 3. Ou seja, a gran-
de maioria (72%) não domina plenamente as habili-
dades de leitura e escrita. Do total pesquisado, 68% 
são alfabetizados funcionalmente por estarem nos 2 
níveis mais altos; e 32% são analfabetos funcionais, 
pois não vão além do nível rudimentar. Pior ainda: dos 
7% considerados analfabetos, porque nem chegam 
ao nível 1, a grande maioria estudou até a 4ª série do 
ensino fundamental, um grupo expressivo cursou ou 
cursa da 5ª à 8ª série, e há até os que atualmente es-
tão no ensino médio.

Num quadro como esse, em que se verifica ser 
possível ultrapassar vários anos de estudo sem obter 
ao menos a alfabetização rudimentar, precisamos va-
lorizar todas as iniciativas que visem ao efetivo cres-
cimento da qualidade do nosso ensino.

Tenho defendido nesta Casa, e reafirmo hoje, 
que a verdadeira revolução na qualidade de vida dos 
brasileiros só será possível a partir de uma revolução 
na educação. É nesse sentido que devemos trabalhar, 
e é para isso que desejo chamar a atenção dos nobres 
colegas, no momento em que assinalo aqui o transcur-
so, em breve, do Dia Nacional da Alfabetização.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, com o 
objetivo de aproximar a Marinha do Brasil das diversas 
comunidades ribeirinhas do Estado do Amazonas, uma 
equipe da Capitania dos Portos da Agência de Parintins 
está realizando encontros com os alunos das escolas 
das redes estadual e municipal de ensino.

A equipe, comandada pelo Capitão Cordeiro, 
está na cidade de Barreirinha, município que fica a 
372 quilômetros da Capital do Amazonas. Os oficiais 
estão promovendo encontros com os alunos e, entre 
os assuntos debatidos, Sr. Presidente, os alunos estão 
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podendo conhecer, por meio de pequenos filmes, as 
atividades que a Marinha promove hoje no País, entre 
elas a assistência da entidade em questões hospitala-
res. Além disso, os jovens aprendem como ingressar 
na Marinha.

Sr. Presidente, as atividades desenvolvidas nos 
municípios têm sido uma maneira de mostrar o traba-
lho que a Marinha do Brasil vem desenvolvendo nos 
municípios do Baixo Amazonas.

Segundo relatos dos oficiais da Marinha, tem 
sido bastante proveitoso o projeto, seja para a entida-
de seja para a população. Isso porque, quanto mais a 
Marinha se aproxima da comunidade, maior também 
é o retorno dela para a Marinha.

Nesse sentido, tem ficado mais fácil fazer a inspe-
ção naval. Além disso, tem-se dado maior clareza sobre 
temas como: o que é a Marinha, quem é a Marinha e 
quais as atividades que ela desenvolve na região

Sr. Presidente, além disso, a Capitania do Portos 
vem ministrando cursos para aquaviários nos municí-
pios de Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Parintins e 
Barreirinha. A Marinha do Brasil tem pretensões de 
ministrar cursos no mês de abril de 2009 para proprie-
tários de embarcações e pessoas que têm interesse 
em trabalhar com embarcados. O resultado é positivo, 
e a comunidade aprova o projeto. Para a comunidade, 
trata-se de um momento de reciprocidade entre a ins-
tituição e a comunidade escolar.

Feito esse registro, Sr. Presidente, quero para-
benizar a Marinha, por intermédio da Capitania dos 
Portos, agência de Parintins, pela exemplar iniciativa 
de dar explicações sobre os trabalhos desenvolvidos 
pela entidades e por criar o interesse dos jovens para 
o ingresso nas Forças Armadas.

Eram essas as minhas considerações.
Muito obrigado. 
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar a realização de um impor-
tante evento em meu Estado. O Ministério Público da 
Paraíba e o Ministério Público do Consumidor – MP-
CON realizam, a partir desta terça-feira, dia 11, o VIII 
Congresso Nacional do Ministério Público do Consu-
midor. Esta é a primeira vez que a Paraíba sediará o 
Congresso, que ocorrerá até o dia 14 de novembro, na 
Estação Cabo Branco, em João Pessoa.

A Procuradora-Geral de Justiça, Janete Maria Is-
mael, referiu-se ao evento como um marco histórico em 
seu discurso de abertura, na noite desta terça-feira, dia 
11. Segundo a procuradora, a realização do congresso 
na Paraíba só trás ganhos para o Ministério Público 
daquele Estado, por intermédio da troca de experiên-
cias, e constitui motivo de orgulho não só para o MP, 

mas também para todos os que habitam o Estado da 
Paraíba, pequenino, mas sempre heróico.

A solenidade de abertura contou com a presença 
não só de membros do Ministério Público da Paraíba, 
mas também de outros Estados, de operadores do 
Direito, representantes de órgãos de defesa do con-
sumidor, da OAB/PB, do Departamento do Ministério 
da Justiça de Proteção e Defesa do Consumidor, de 
Parlamentares e acadêmicos de Direito. Antes dos 
discursos, o coral do Ministério Público da Paraíba 
executou os Hinos Nacional e da Paraíba. 

O Promotor de Justiça de Minas Gerais Amauri 
Artimos da Matta, Presidente da Associação Nacional 
do Ministério Público do Consumidor, foi o primeiro a 
falar na abertura do Congresso e tratou da organiza-
ção e da importância do evento na Paraíba. 

Ele se disse muito agradecido aos colegas da Pa-
raíba e desejou que o Congresso alcance seu objetivo, 
que é o de trazer a toda a população um conhecimento 
maior sobre o Direito do Consumidor.

Logo após houve a palestra A defesa do Consu-
midor à Luz do Direito Público, ministrada por Paulo 
Valério Dal Pai Moraes, Procurador de Justiça do MP 
do Rio Grande do Sul. Segundo ele, esse evento cons-
titui-se num espaço para discutir as novas questões 
que estão surgindo na chamada pós-modernidade. 
Um momento de se fazer ciência, trazer novos dados 
para se que possa, cada vez mais, melhorar a defesa 
do consumidor do Brasil.

Durante toda esta quarta-feira, dia 12, serão rea-
lizadas várias palestras, cujos temas abrangem vários 
assuntos que afetam diretamente o consumidor, en-
tre eles Serviços Públicos Essenciais e Empréstimos 
Consignados.

O encontro se estenderá até sexta-feira, dia 14, 
quando serão debatidos diversos temas, a exemplo 
de empréstimo consignado, revisão das coberturas e 
eventos nos planos de saúde, preço diferenciado nas 
vendas com cartão de crédito e práticas abusivas nas 
contratações de financiamentos. 

Quero parabenizar a todo o Ministério Público 
do Estado da Paraíba, por intermédio da Procuradora-
Geral Janete Ismael, pela realização de tão importante 
evento, que coloca a Paraíba como centro de discussão 
e difusão do conhecimento sobre os direitos do consu-
midor, hoje tão importante para a vida dos cidadãos.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Barack Hussein Obama II, advogado 
de 47 anos de idade, Senador da República e recém-
eleito Presidente dos Estados Unidos da América, a 
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nação mais rica do mundo e a maior potência militar 
da história da humanidade.

Essa apresentação poderia ser a de qualquer 
homem eleito Presidente dos Estados Unidos, se não 
fosse uma realidade em que até pouco tempo jamais 
pensaríamos: Barack Obama é um homem negro, em 
um país que há pouco mais de 30 anos era, irremedia-
velmente, dividido entre raças, de forma institucional e 
rotineira, o que fazia da nação mais poderosa do mun-
do um lugar de desassossego, violência e vergonha 
moral e espiritual.

Lembro-me de que, quando pequeno – nas déca-
das de 50 e 60 –, e quando adolescente e jovem – nas 
décadas de 70 e 80 –, os Estados Unidos, extra-oficial 
e oficialmente experimentavam grande convulsão social 
no que concerne aos direitos civis da população ne-
gra. Descendentes de escravos, os negros não tinham 
acesso de forma plena aos serviços públicos nem o 
direito de estudar, por exemplo. Seus empregos eram 
os piores, os mais perigosos e mal pagos. 

O absurdo era tanto que, em plena década de 
70, início da de 80, os Estados sulistas e outros não 
tanto ao Sul daquele país, não permitiam que os ne-
gros entrassem em certos restaurantes, usassem o 
elevador social, sentassem nos bancos dianteiros dos 
veículos coletivos ou simplesmente usassem o mesmo 
banheiro destinado aos brancos. Era concretamente 
um país dividido, que, por razões econômicas, políti-
cas e raciais, foi testemunha do assassinato de 2 das 
maiores lideranças negras até hoje conhecidas nos 
Estados Unidos, personificadas no líder dos direitos 
civis Martin Luther King e no revolucionário Malcolm 
X, que, radical, pregava a luta armada e, com o tempo, 
passou a propor o diálogo e a negociação para resolver 
os problemas e as condições que a comunidade negra 
norte-americana queria discutir e modificar.

Sr. Presidente, a vitória de Barack Obama é em-
blemática por ser ele multirracial. Seu pai, negro do 
Quênia, e sua mãe, branca do Estado do Kansas, 
deram-lhe a possibilidade de, Presidente eleito, co-
nhecer as contradições, os conflitos e os diferentes 
pensamentos relativos à realidade estadunidense, 
bem como as diferentes etnias que compõem o tecido 
social dos Estados Unidos.

Obama, além de ser fruto de uma relação inter-
racial, é filho de pais de forte formação universitária. 
Sua mãe, Ann Dunham, antropóloga, e seu pai, Bara-
ck Obama Senior, economista, fizeram com que ele, 
desde cedo, convivesse com o mundo acadêmico. 
Seus pais se separaram após 2 anos de convivência. 
Sua mãe, posteriormente, casou-se com Lolo Soeto-
ro, indonésio que ajudou a criar o 44º Presidente dos 
Estados Unidos. 

Nascido em Honolulu, no Havaí, Barack Obama 
morou também na Indonésia, em Jacarta. Como se vê, 
o Presidente eleito é realmente multirracial e multicul-
tural. E, por isso, há enorme esperança em que esse 
homem tenha maior compreensão das diferenças en-
tre as raças e, principalmente, entre as culturas, entre 
as nações, porque, na realidade, raça não existe. O 
que existe, e apenas isso, é a espécie humana. Oba-
ma traz, por enquanto, esperança de diálogo, demo-
cracia e compreensão, para que os países resolvam 
suas contradições e até mesmo suas rivalidades. Não 
é um político comum, por causa de suas origens, bem 
como de sua plataforma política.

O mundo está cansado de ficar preso, amarrado 
a interesses que não convêm ao desenvolvimento so-
cioeconômico dos povos. O mundo teve de enfrentar, 
nos últimos 8 anos, o unilateralismo do Governo Bush, 
que não atuou conjuntamente com a comunidade inter-
nacional no sentido do propiciar o entendimento entre 
as nações, de dialogar e negociar as diferenças entre 
os governos. Bush não atendeu às resoluções da ONU 
e iniciou guerras no Iraque e no Afeganistão.

Além disso, o Presidente republicano se recusou 
a assinar o Protocolo de Kyoto, que visa implementar 
ações e leis internacionais que permitam a defesa das 
riquezas naturais, tão caras à humanidade e à vida 
no planeta, como as florestas e as águas. Os diferen-
tes biomas têm sofrido com a falta de proteção e são 
destruídos, em progressão geométrica, por causa do 
aquecimento global e do enorme índice de poluição. 
E o maior poluidor da Terra são os Estados Unidos, 
que, no decorrer da administração Bush, recusou-se 
a assinar tal tratado.

Também houve outra questão muito grave, re-
lativa aos direitos humanos. Depois do atentado do 
dia 11 de setembro de 2001, quando o World Trade 
Center foi demolido por ataques sem precedentes, os 
Estados Unidos rasgaram todos os pactos que tra-
tam da condição humana e seus direitos, mesmo em 
época de guerra. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, elaborada após o fim da Segunda Guerra 
Mundial, em 1945, foi rasgada pelo Presidente esta-
dunidense e seus principais assessores, denominados 
de falcões, aves consideradas de rapina. Nada é mais 
real e simbólico.

Milhares de pessoas foram presas sem provas e 
sem acusações formais. Cadeias existentes e constru-
ídas em todo o planeta passaram a ser as sucursais 
do inferno. A ONU e os grupos de direitos humanos 
passaram a denunciar a existência de prisões clandes-
tinas, nas quais a tortura e o assassinato são rotina no 
dia-a-dia. O Governo Bush rasgou os mandamentos da 
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civilização, e a humanidade experimentou retrocesso 
não observado após a Segunda Guerra Mundial. 

A vitória de Barack Obama é a vitória de todos 
os povos que formam o povo estadunidense. A vitória 
não é somente dos negros, até porque eles são ape-
nas 13% da população. Portanto, chega-se à conclu-
são de que Obama teve uma proporção muito maior 
de votos da população branca do que da dos negros, 
como também teve maioria na população hispânica. 
O multirracial Obama representa a vitória do multila-
teralismo e não do unilateralismo entre os países e, 
conseqüentemente, entre as pessoas. 

Barack Obama, como democrata, herdeiro de 
multilateralismo que tem como base a sua origem 
multirracial, e ator principal da política internacional, 
vai ter, de uma forma ou de outra, de dialogar com o 
Oriente e com o Ocidente e negociar politicamente 
os interesses de cada país, principalmente daqueles 
considerados inimigos de Tio Sam – Irã, Iraque, Co-
réia do Norte, Síria e Afeganistão –, bem como dos 
que continuam a ser potências militares, a exemplo da 
Rússia e das potências emergentes, como a Índia, a 
China e o Brasil, da América do Sul e oitava economia 
do mundo, cujo Produto Interno Bruto (PIB) de 2007 
foi de 1,3 trilhão de reais, valor altíssimo que o coloca 
entre os países mais poderosos do mundo.

Creio que chegamos a uma nova era: à era do 
diálogo e da negociação entre os países e os órgãos 
internacionais fundados por eles e que, nos últimos 
anos, foram deixados de lado por causa da Polícia 
unilateral implementada nos 8 anos do Governo Bush. 
O mundo civilizado espera muito do Presidente es-
tadunidense eleito, para que seja reinaugurada uma 
época de cooperação entre os povos e seus governos. 
Precisamos combater a miséria e a fome, nos âmbitos 
nacional e internacional, e com isso valorizarmos a 
vida, o ser humano, que deve ser visto como um ente 
que tem necessidades e demandas ao Estado. O ser 
humano não pode ser visto como número, já que é a 
essência das organizações governamentais e o único 
responsável pela existência dos Estados e pelo reco-
nhecimento dos governos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste discurso no programa A Voz do Brasil 
e nos órgãos de imprensa desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na segunda-feira próxima passada, 
dia 10 do corrente, o amigo e Diretor-Presidente da 
Revista A Semana, o empresário Neno Rabello, foi 
homenageado pela Assembléia Legislativa da Paraíba 
com a outorga da Medalha Augusto dos Anjos.

O Deputado Estadual Raniery Paulino, do PMDB, 
foi o autor da homenagem prestada ao dinâmico jorna-
lista e produtor cultural paraibano, em reconhecimento 
ao seu trabalho, realizado por meio da Revista A Se-
mana, que divulga o nome da Paraíba e contribui para 
dignificar a cultura do nosso Estado.

Humberto Flávio Rocha Rabello nasceu a 10 de 
novembro de 1953, em João Pessoa, Paraíba. Filho de 
Humberto Lins Rabello e de Adylla Rocha Rabello, for-
mou-se em Administração de Empresas pela UNIPÊ.

Cedo, Neno Rabello iniciou-se no ramo empre-
sarial, fundando aos 19 anos de idade a Gomes Ra-
bello Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa 
do ramo imobiliário.

No ano de 1982, Neno assumiu a Rádio Arapu-
an FM, o que marcou a sua entrada na comunicação 
social.

Por isso, Sr. Presidente, parabenizo em meu nome 
e em nome de minha família o empresário e jornalis-
ta Neno Rabello, com votos de crescente sucesso na 
sua profícua atuação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no dia 29 de outubro passado terminou de forma 
positiva o julgamento da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade – ADIN nº 3.772, que questionava a consti-
tucionalidade da Lei nº 11.301/2006.

Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
manteve a lei que amplia a aposentadoria especial para 
diretores de escolas e coordenadores pedagógicos.

Na avaliação da representante da APP Sindica-
to (órgão representativo dos professores do Paraná), 
Marlei Fernandes, a decisão dos Ministros é uma vitória 
importante para a categoria: “Queremos a aplicação 
imediata da Lei nº 11.301/06”. 

Os professores pretendem levar esse tema 
para reunião com a Secretaria Estadual de Educação 
(SEED), além de seus dirigentes terem acompanhado 
a votação em Brasília, no STF.

A Lei nº 11.301/06 foi sancionada pelo Presiden-
te Lula em 10 de maio de 2006. Porém, o Procura-
dor-Geral da República, Antonio Fernando de Souza, 
questionou-a junto ao STF mediante solicitação de 
Estados e Municípios.

Os educadores ficaram satisfeitos com o julga-
mento, já que a maioria dos Ministros considerou o 
professor parte do processo educacional, por exercer 
vários papéis na escola. O direito a aposentadoria es-
pecial para diretores e pedagogos é antiga reivindica-
ção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) e da APP Sindicato.
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Mas os educadores brasileiros têm mais mobili-
zações pela frente, em defesa da manutenção do piso 
salarial profissional nacional do magistério público da 
educação básica de R$950,00, instituído pela Lei nº 
11.738/08 e sancionado pelo Presidente Lula em 16 
de julho de 2008. Trata-se de antiga reivindicação da 
categoria, aprovada por unanimidade tanto nesta Casa 
quanto no Senado.

Capitaneados pela Governadora Yeda Crusius, 
do Rio Grande do Sul, os Governadores André Puc-
cinelli, de Mato Grosso do Sul, Roberto Requião, do 
Paraná, Luiz Henrique da Silveira, de Santa Catarina, 
e Cid Gomes, do Ceará, entraram com ADIN contra o 
piso nacional dos professores, alegando que a lei im-
põe “despesas exageradas e sem amparo orçamen-
tário”. Segundo consta do sítio eletrônico do STF, os 
Governadores de São Paulo, Minas Gerais, Roraima, 
Tocantins e do Distrito Federal também apóiam a re-
ferida ADIN.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Educação (CNTE) e, junto com ela, todas as pessoas 
comprometidas com a melhoria das condições da edu-
cação no País, estranham o fato de os citados Gover-
nadores terem esperado o final do segundo turno das 
eleições municipais para ingressar com a ação no STF. 
Do contrário, o resultado das urnas poderia ser dife-
rente em muitas cidades, e os Governadores autores 
desta ADIN ficariam conhecidos, em pleno período de 
campanha eleitoral, como inimigos da educação.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho falar sobre a Santa Casa de 
Misericórdia de Santana do Livramento, na região da 
Campanha do Rio Grande do Sul, um hospital filan-
trópico centenário.

Lá, recentemente, abriu-se o debate sobre a Con-
tratualização do Sistema Único de Saúde, o que seria 
nefasto à instituição, que já passa por diversas dificul-
dades, pois esse programa exige o corte de gastos e, 
assim, os hospitais resistem a internar pacientes, para 
diminuir custos e aumentar a receita, em detrimento 
da saúde da população. 

Entre as dificuldades da Santa Casa está uma 
série de denúncias de irregularidades, que vão desde 
o desvio de verbas até o assédio moral a funcionários, 
o que nos deixa perplexos.

As suspeitas que recaem sobre o atual admi-
nistrador, João Antonio dos Santos, são escandalo-
sas, pois, enquanto notas são falsificadas e materiais 
comprados além dos limites da fronteira do Brasil, o 
hospital segue vivendo graves crises institucionais e 
no atendimento, como a suspensão de diversas cirur-
gias eletivas pelo SUS. 

Cerca de 250 mil habitantes, das cidades de 
Quaraí, Rosário do Sul e Dom Pedrito, incluídos ainda 
os brasileiros que residem em Rivera, no Uruguai, e 
eventualmente os próprios cidadãos uruguaios, quando 
necessitam de um atendimento de maior complexida-
de, recorrem à Santa Casa, único hospital integrado 
ao SUS na região.

Os 380 funcionários da instituição temem a ame-
aça de demissão em massa, num flagrante de assédio 
moral já denunciado ao Ministério Público do Trabalho. 
Circula pelos corredores uma inacreditável “lista negra” 
com nomes de servidores ligados a movimentos sindi-
cais, com o claro objetivo de intimidá-los. Não bastas-
se isso, a administração ainda destituiu a Associação 
de Funcionários e não cumpre direitos trabalhistas. O 
salário do mês de outubro, como me informou um fun-
cionário, ainda não foi pago, embora a instituição ain-
da esteja de posse dos pagamentos de empréstimos 
consignados pelo Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul, descontados no último contra-cheque, mas não 
repassados ao BANRISUL, num flagrante de apro-
priação indébita, na qual os maiores prejudicados são 
os trabalhadores, que mesmo pagando suas dívidas 
enfrentam o fechamento de crédito, essencial para 
esses servidores, que há 18 anos estão sem depósito 
de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e INSS e 
não recebem o salário mínimo regional da saúde. Os 
técnicos e auxiliares de enfermagem da Santa Casa 
de Livramento recebem o menor salário do Rio Gran-
de do Sul!

Apesar de as denúncias já terem sido amplamente 
divulgadas pela imprensa regional, no jornal Correio 
do Pampa e em diversas rádios locais, a Mesa Admi-
nistrativa e a Provedoria da instituição não se manifes-
tam aos funcionários. Para todos os efeitos, a direção 
inteira está de férias! 

Precisamos averiguar o que de fato se passa 
nesse centenário hospital, que já foi orgulho da região 
da Campanha. Os administradores devem satisfações 
não só aos servidores, mas a toda a comunidade que 
busca atendimento na Santa Casa de Livramento, 
instituição que recebe recursos públicos municipais, 
estaduais e federais para prestar seus serviços. Por-
tanto, cabe a essas esferas apurar os fatos e, se ne-
cessário, encaminhar o caso ao Ministério Público Fe-
deral, a fim de tomar as devidas providências e punir 
os responsáveis.

Falando em recursos federais para a saúde, é pre-
ciso retomar o debate da regulamentação da Emenda 
29, que ampliaria os repasses, livrando as instituições 
da necessidade dessa Contratualização, um programa 
que força a limitação dos gastos, mesmo onde eles se 
fazem necessários para salvar vidas. Não podemos 
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aceitar que a saúde, área que mais preocupa os bra-
sileiros, não tenha o investimento adequado por parte 
do Governo Federal e tenha dependido por tanto tempo 
dos recursos de um terrível “imposto provisório”, que 
onerava ainda mais os contribuintes e que por muito 
pouco não foi reeditado.

As denúncias levantadas contra a administração 
da Santa Casa de Livramento devem ser apuradas. 
Mas mesmo que comprovado que os problemas de 
atendimento no hospital são frutos de irregularidades, 
o debate sobre o aumento de recursos para a saúde 
não se encerra. Diversas outras instituições conve-
niadas ao SUS passam por dificuldades financeiras, 
contando apenas com a boa vontade e a dedicação de 
seus servidores para continuarem funcionado, ainda 
que precariamente.

Portanto, peço a retomada da discussão em tor-
no da Emenda 29.

Muito obrigada.
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
está conseguindo tocar obras há décadas paralisa-
das em nosso País. Este mês, no dia 4 de novembro, 
S.Exa. esteve no Estado do Pará para inaugurar a 
segunda casa de força da Usina Hidrelétrica Tucu-
ruí, a maior obra já realizada na Amazônia. 

Tucuruí consolida a ELETRONORTE como a ter-
ceira maior geradora do País e representa cerca de 
10% da capacidade instalada no Brasil. Esse feito faz 
chegar milhões de megawatts a praticamente todas 
as regiões brasileiras por meio do Sistema Interligado 
Nacional. São atendidos também os grandes projetos 
minero-metalúrgicos mediante os maiores contratos de 
fornecimento de energia elétrica no mundo. 

As obras da primeira casa de força da hidrelétri-
ca, com 12 unidades geradoras de 350 megawatts, e 
duas auxiliares de 22,5 megawatts, foram concluídas 
em dezembro de 1992. 

Em junho de 1998, foi iniciada a construção da 
segunda casa de força, com 11 unidades geradoras 
de 375 megawatts, concluída em abril de 2007. Os in-
vestimentos na expansão totalizaram 3 bilhões e 700 
milhões de reais. 

Principal geradora do Sistema Norte–Nordeste, 
Tucuruí passou a fazer parte do Sistema há 9 anos, 
com a conclusão da Interligação Norte–Sul. 

O sistema possibilita a preservação de reserva-
tórios hidrelétricos em outras regiões durante o perí-
odo hidrológico favorável no Rio Tocantins. A energia 
firme e renovável de Tucuruí é escoada por linhas de 
transmissão. A Usina atende aos mercados do Pará, 
Maranhão e Tocantins, com cerca de 3.500 megawat-

ts médios mensais, além de exportar energia para os 
sistemas Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Os Rios Tocantins e Araguaia banham as regiões 
Centro-Oeste e amazônica em extensão superior a 2 
mil quilômetros. Transformados em hidrovias, trans-
porte de baixo custo, esses rios poderão ser fatores 
determinantes na exploração de recursos minerais e 
agropecuários. 

Tucuruí compreende também um Sistema de 
Transposição de Desnível, para garantir a navegação 
no trecho da hidrovia interrompido com a construção 
da barragem.

Em 1981, foram iniciadas as obras desse siste-
ma pela Eclusa 1, e até 1984 as obras tiveram anda-
mento normal, mas o ritmo foi diminuindo até a total 
paralisação em 1989. 

No Governo Lula as obras foram retomadas em 
ritmo intenso. Em 2006, foi assinado o Convênio de 
Delegação entre o DNIT e a ELETRONORTE para a 
continuidade da execução das obras das Eclusas 1 e 
2, canal de navegação e dique intermediário.

O convênio inclui também a execução de proje-
tos, fabricação, fornecimento, transportes, montagem e 
testes dos equipamentos específicos para as eclusas. 
No ano passado, foi intensificado o ritmo da obra, cuja 
conclusão está prevista para junho de 2010.

Portanto, estão de parabéns o Governo Federal 
e o do Pará, assim como o povo brasileiro que tem 
um Governo que não apenas evita “apagões”, mas 
trabalha de forma precavida para manter e levar ener-
gia a todos. 

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. RATINHO JUNIOR (PSC – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta semana, fomos surpreendidos pela 
notícia de que a Indústria de Material Bélico do Brasil 
(IMBEL), empresa que tem exclusividade no forneci-
mento de determinados tipos de armas, enviou pelos 
Correios 80 fuzis encomendados à empresa pela Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Nobres colegas, depois de tanto esforço para 
desarmar a população, de tanta dedicação da socie-
dade e deste Parlamento para aprimorar a legislação, 
corremos riscos absurdos como nesse episódio lamen-
tável. É inadmissível que armas tão perigosas sejam 
transportadas de forma vulnerável e justamente por 
um meio muito visado pelos bandidos: as encomendas 
transportadas pelos Correios. Para agravar a situação, 
sabemos todos da dificuldade que as autoridades têm 
encontrado no confronto com o crime organizado no 
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destino da carga, o Rio de Janeiro, ainda que seja a 
Cidade Maravilhosa.

Sr. Presidente, esse acontecimento não pode 
repetir-se, e estamos aqui para cobrar responsabili-
dades, exigir das autoridades competentes as devidas 
providências, especialmente no que se refere à fabri-
cação, ao comércio e ao transporte de armamento. 
Esse tipo de incidente, constrangedor e injustificável, 
não pode ser suficiente para esmorecer os cidadãos 
de bem deste País. Por isso, quero demonstrar minha 
esperança de que muitas vidas deixarão de ser ceifa-
das a partir da implementação de ações inovadoras 
no combate ao crime e, em particular, ao uso indiscri-
minado de armas de fogo.

Então, nobres Parlamentares, aproveito o uso 
da tribuna para destacar uma iniciativa do Governo do 
Paraná para incentivar o desarmamento da população. 
Na última terça-feira, o Secretário da Segurança Públi-
ca, Luiz Fernando Delazari, anunciou, respaldado pelo 
Governador Roberto Requião, que a recompensa para 
a apreensão de armas de fogo será triplicada. Policiais 
e a população civil passam a receber R$300,00 por 
arma apreendida, em vez dos R$100,00 que estavam 
recebendo.

Além de enaltecer a medida, quero salientar que 
me sinto orgulhoso por ser o autor da Lei do Desar-
mamento do Paraná. Na ocasião, a idéia deu grande 
visibilidade à Campanha do Desarmamento. O sucesso 
foi de tal modo intenso que o modelo foi copiado no 
Brasil e no exterior. Apenas para ilustrar o que signi-
fica a campanha na preservação da vida, segundo o 
sociólogo e coordenador do Programa de Controle de 
Armas do Viva Rio, Antônio Rangel, o desarmamen-
to realizado pelo Governo Federal diminuiu em 12% 
o número de mortos por arma de fogo no Brasil entre 
2003 e 2006.

Sr. Presidente, muito mais ainda haveremos de 
fazer para alcançar um mundo de paz e harmonia. É 
nosso dever lutar intensamente pela aplicação das 
melhores idéias, especialmente se isso significa ga-
rantir a segurança da população e assegurar a vida. 
Importante também é exigir a correção de desvios 
que possam colocar em perigo a vida dos cidadãos 
brasileiros. Que as idéias avançadas e positivas pros-
perem e que o episódio das armas enviadas de forma 
irregular pelos Correios seja esclarecido e superado 
o mais rapidamente possível.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Obama, a realização do sonho. 

“Eu tenho um sonho que um dia esta na-
ção se levantará e viverá o verdadeiro signifi-
cado de sua crença – nós celebraremos estas 

verdades e elas serão claras para todos, que 
os homens são criados iguais. (...)

Eu tenho um sonho que minhas 4 peque-
nas crianças vão um dia viver em uma nação 
onde elas não serão julgadas pela cor da pele, 
mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho 
um sonho hoje!”

Nobres colegas, nesta semana, não há como 
esquecer as maravilhosas palavras proferidas há qua-
se 50 anos por Martin Luther King, o grande líder do 
movimento americano pelos direitos civis. Nestes dias 
em que o mundo assiste a uma transformação espeta-
cular, com o processo eleitoral estadunidense, esses 
pensamentos simbolizam o sonho nobre que todos 
temos intimamente acalentado. 

E o vencedor das eleições da nação mais podero-
sa fez justiça a uma das campanhas mais acirradas e 
emblemáticas de todos os tempos. Senti-me integrante 
privilegiado da história ao assistir à eleição de Barack 
Obama para Presidente dos Estados Unidos. É, cer-
tamente, um dos acontecimentos mais marcantes dos 
últimos tempos e tem um significado que vai muito além 
da simples alternância de poder entre republicanos e 
democratas. Trata-se da esperança de que, algum dia, 
veremos as pessoas sendo consideradas pelo caráter, 
sem distinção de gênero, raça, religião. É a demons-
tração de que o sonho de Martin Luther King pode se 
tornar uma sólida realidade em todos os lugares.

A eleição de Obama representa um avanço e 
nos entusiasma, mas as diversas formas de discri-
minação ainda persistem e provocam danos irrepa-
ráveis, em todos os continentes. A face visível e cruel 
da discriminação é representada pela desigualdade, 
pela diferença de oportunidades, pela violência físi-
ca e psicológica e, não raro, por assassinatos. Assim 
ocorre na intolerância religiosa, nos conflitos raciais e 
nos ataques a minorias.

Sr. Presidente, tenho a convicção de que essas 
mazelas e a maior crise mundial desde 1929 serão 
enfrentadas com novo vigor a partir de agora. Espera-
mos que a nova configuração mundial sepulte a política 
invasiva e afeita a conflitos do Governo Bush e que o 
sopro de mudança simbolizado por Obama alcance 
todas as nações. O mundo anseia por um novo tem-
po, um tempo em que o ser humano, na sua essência, 
a paz e a evolução formem um conjunto harmonioso 
e estável.

Muito obrigado.
O SR. AELTON FREITAS (PR – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não bastassem a instabilidade climática, 
os altos custos dos insumos agrícolas, a escassez do 
crédito e, mais recentemente, a crise dos mercados 



51340 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

financeiros, medidas tomadas no âmbito do Ministério 
do Meio Ambiente têm colocado os produtores rurais 
e as lideranças do setor agropecuário brasileiro em 
estado de completa perturbação.

Refiro-me, neste caso específico, ao Decreto nº 
6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as 
infrações e as sanções administrativas ao meio am-
biente. Mais de 1 centena e meia de artigos, em sua 
maioria, prejudicam drasticamente o setor produtivo 
agrícola, agravando sobremaneira a intranqüilidade 
já vivida pelo produtor rural. 

Com o pretexto de regulamentar dispositivos de 
leis ambientais em vigor, esse decreto gerou novas 
obrigações e instituiu penalidades não previstas em 
diplomas legais, exorbitando os limites de seu poder 
de disciplinar as normativas deliberadas em leis de-
talhadamente analisadas, calorosamente debatidas e 
finalmente aprovadas pelo Congresso Nacional.

Pareceres jurídicos sobre a constitucionalidade 
ou não desse decreto foram solicitados por entida-
des de classe do setor produtivo rural. E todos eles, 
sem exceção, concluíram pela inconstitucionalidade 
de grande número de dispositivos, em virtude de os 
mesmos extrapolarem seu poder regulamentador e, 
muitas vezes, de criarem obrigações não previstas na 
legislação em vigor. 

Em detalhada análise do decreto realizada pela 
Frente Parlamentar da Agricultura, 14 dispositivos foram 
considerados inconstitucionais e arbitrários. Dentre as 
absurdas exigências constantes do decreto, chamo a 
atenção para o inaceitável e exíguo prazo para a regu-
larização das reservas legais de centenas de milhares 
de imóveis rurais em todo o território nacional e para 
as descomunais multas previstas. 

Destaco também a possibilidade de apreensão 
de animais, produtos, subprodutos, veículos, entre 
outros itens, quando forem encontrados em situação 
ilegal no interior de Unidades de Conservação de Pro-
teção Integral.

Outro absurdo desse decreto é o art. 122, que 
prevê a possibilidade de concessão do poder discri-
cionário ao fiscal para demolição da obra, edificação 
ou construção, no ato da fiscalização, e sem a ação 
demolitória. Tal poder poderá dar margem a arbitrarie-
dades e por isso não deve permanecer no decreto.

Temos informações de que o Ministro de Estado 
do Meio Ambiente, Dr. Carlos Minc, em audiência na 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
ocorrida em 20 de agosto de 2008, reconheceu ha-
ver dispositivos no Decreto nº 6.514, de 22 de julho 
de 2008, que “possivelmente exorbitem de seu poder 
regulamentar, além de outros de difícil consecução 

nos prazos estabelecidos”. Em função desse reco-
nhecimento, o Ministro comprometeu-se com os Par-
lamentares presentes a realizar imediata revisão do 
referido decreto.

Para tal, ficou acertada com o Presidente da Co-
missão de Agricultura a criação de um grupo de trabalho 
que terá o prazo de 120 dias para a apresentação de 
nova redação para o famigerado diploma legal.

Devemos esperar o prazo acordado com o Mi-
nistro do Meio Ambiente para fazer nova análise do 
decreto. Entretanto, se as alterações forem apenas 
cosméticas, medida mais drástica no âmbito do Po-
der Legislativo será necessária para a correção mais 
abrangente do texto. 

Do alto desta tribuna, gostaria de reafirmar aos 
produtores rurais de todo o País que permanecere-
mos atentos em relação a qualquer medida que possa 
prejudicar a atividade. O nosso compromisso é com 
o desenvolvimento social e econômico de quem pro-
duz com responsabilidade social e respeito ao meio 
ambiente. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS MELLES (DEM – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, eu quero desta tribuna referendar um 
trabalho desenvolvido a muitas mãos e que aprovamos 
na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara dos Deputados na tarde de 
quarta-feira, 29 de outubro.

Aprovamos por unanimidade os Projetos de Lei 
nos 1.448/07 e 1.517/07, relacionados à situação am-
biental do Parque Nacional da Serra da Canastra, em 
Minas Gerais.

O decreto original previa uma área de aproxima-
damente 198 mil hectares, contudo mais da metade 
dessa área não estava devidamente protegida, e nos 
últimos 35 anos muitos conflitos surgiram.

Quando o assunto veio para esta Casa, houve 
um consenso em buscar a melhor solução, e foi quan-
do decidi dar entrada em 2 projetos de lei, juntamente 
com colegas de vários partidos.

Hoje, a área aprovada é de mais de 150 mil hec-
tares, somada a outros 47 mil hectares de APA – Área 
de Proteção Ambiental.

A solução encontrada veio após várias conversas 
e decisões, com ampla participação de todos os setores, 
respeitando primeiramente as questões ambientais e 
permitindo a devida adequação na economia local.

Essa foi decisivamente uma escolha democrática 
e sustentável, e com certeza continuaremos atentos 
para as adequações que se mostrarem necessárias, 
sem perder de vista a preservação do parque. 
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O Projeto de Lei nº 1.448/07 altera os limites do 
parque, com o objetivo de reduzir os conflitos fundiá-
rios na região. O PL nº 1.517/07 cria a Área de Pro-
teção Ambiental (APA) da Serra da Canastra, com a 
finalidade de proteger o entorno do parque e com um 
importante objetivo, que é a preservação da nascente 
do Rio São Francisco, que estava fora da área ante-
riormente demarcada.

Para chegar à definição dos limites propostos 
pelo PL nº 1.448/07, foram realizados estudos carto-
gráficos e levantamentos in loco, sob a coordenação 
da EMATER-MG, que catalogou as propriedades rurais 
e áreas de mineração.

Pela proposta, a área do parque passará a ser 
de 150.280,88 hectares, e não mais de 197.797,05, 
como estabelecia o Decreto nº 7.355/72, que criou a 
unidade de conservação.

A redefinição dos limites do parque ajudará a 
minimizar os prejuízos para os produtores rurais e a 
solucionar os conflitos fundiários na região.

No texto aprovado, as áreas que forem excluídas 
serão necessariamente mantidas como unidades de 
preservação. Assim, o projeto atende aos imperativos 
ecológicos e aos anseios da comunidade.

O PL nº 1.517/07 cria a Área de Proteção Am-
biental (APA) da Serra da Canastra, a fim de aumentar 
a proteção no entorno do parque.

A APA abrangerá 7 Municípios mineiros: Capitólio, 
Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, 
São Roque de Minas e Vargem Bonita.

Além disso, a proposta tem como objetivo rever a 
demarcação de aproximadamente 130 mil hectares de 
terras na região, muitas delas produtivas, decorrente 
do plano de manejo elaborado pelo IBAMA em 2005, 
que ampliou os limites do parque.

O primeiro plano de manejo do parque, elabora-
do em 1981, abrangia apenas 71.525 hectares, úni-
ca extensão efetivamente administrada pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA).

Embora o IBAMA tenha criado outro plano de 
manejo em 2005, abrangendo a área original, o pró-
prio instituto reconhecia a necessidade de demarcação 
da parte ainda não efetivada. E foi o que fizemos ao 
aprovar os 2 projetos de lei: redefinimos os limites do 
parque, uma vez que a área total do parque – de apro-
ximadamente 200 mil hectares – nunca foi efetivada, 
inclusive porque o decreto que criou o parque permitia 
a exclusão de terras agricultáveis de alto valor.

Conforme a proposta, a área da APA terá 47,5 
mil hectares, abrangendo os territórios suprimidos 
dos limites originais do Parque Nacional da Serra da 

Canastra (PNSC), situado no sudoeste do Estado de 
Minas Gerais.

Com a proposta (PL nº 1.517/07), a área de pro-
teção passa a constituir um mosaico de unidades de 
conservação, nos termos da Lei nº 9.985/00, que insti-
tuiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC).

As áreas de mosaico são caracterizadas como 
diferentes regiões dentro de um mesmo complexo 
ambiental.

Na prática, o projeto interliga o parque da Ser-
ra da Canastra às demais unidades de conservação 
já existentes na região, a fim de compor um mosaico 
ecológico.

De acordo com a Lei nº 9.985/00, o conjunto de 
unidades de conservação que constituem mosaico 
deve ser gerido de forma integrada e participativa, 
considerando-se os seus diferentes objetivos de pre-
servação.

Com a aprovação pela Comissão de Meio Am-
biente os projetos seguem agora para trâmite na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania e de 
lá para o Senado. 

E aqui faço questão de destacar que as proposi-
ções aprovadas trouxeram à tona uma situação socio-
ambiental estudada durante pelo menos 3 anos. 

Ainda em 2005, a Câmara dos Deputados co-
meçou a realizar um levantamento junto ao Governo 
Federal, à Advocacia-Geral da União, ao Ministério 
Público, ao Governo de Minas Gerais, a Prefeituras 
dos Municípios que envolvem a área e a membros do 
Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da 
Canastra, com subsídios para que o Grupo de Traba-
lho Interministerial elaborasse as propostas legislativas 
que redefiniram os limites do parque.

Das primeiras reuniões na região, passando pe-
las mobilizações em Brasília e Belo Horizonte, e pe-
las incontáveis reuniões, acredito que o assunto foi 
e está sendo amplamente discutido de forma que se 
preserve o meio ambiente e igualmente se mantenha 
a atividade econômica na região, harmonizando a si-
tuação na Canastra. 

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 



51342 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 3

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

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

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PR 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 

Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira DEM 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Martini PHS 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arolde de Oliveira DEM 
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Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
Renato Amary PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 

Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
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Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 285 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 443-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Medida 
Provisória nº 443-A, de 2008, que autoriza 
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômi-

ca Federal a constituírem subsidiárias e a 
adquirirem participação em instituições fi-
nanceiras sediadas no Brasil, e dá outras 
providências; tendo parecer do relator da 
Comissão Mista, proferido em Plenário, 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa desta MPV e das Emendas de nos 
1 a 13, 15 a 88, 91, 92, 95 a 105, e 107 a 111; 
pela falta de técnica legislativa das Emen-
das de nos 14, 89, 90, 93, 94 e 106; pela não 
implicação em aumento ou diminuição da 
despesa ou da receita orçamentária desta 
MPV e das Emendas de nos 1 a 10, 14 a 16, 
18 a 85, 87 a 92, 95, 100, 103, 104, 106 a 108 
e 111; pela adequação financeira e orça-
mentária das Emendas de nºs 98 e 99; pela 
inadequação financeira e orçamentária das 
Emendas de nos 11 a 13, 17, 86, 93, 94, 96, 
101, 102, 105, 109 e 110; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV e pela aprovação par-
cial ou total das Emendas de nos 4, 9 a 13, 17, 
23 a 26, 28, 30, 42, 44 a 46, 50, 51, 73 a 77, 79, 
80, 82, 84, 85, 97 a 99 e 109 a 111, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão apresen-
tado, e pela rejeição das demais Emendas 
(Relator: Dep. João Paulo Cunha).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-11-08.
PRAZO NA CÂMARA: 18-11-08. 
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-12-08 

(46º DIA).
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-08 + 

58 DIAS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia ) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará contrariamente 
a matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Paulo Bornhausen.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos discutindo a Medida Provisória 
nº 443-A, editada pelo Governo Federal e enviada a 
esta Casa, em função da crise econômica mundial – 
portanto, crise econômica também do País.

Ajudaremos a aprovar esta MP com algumas me-
lhorias – já dissemos isso na condição de Oposição.

Estamos tentando, junto ao Relator, Deputado 
João Paulo Cunha, e à bancada governista fazer melho-
rias e impedir que no texto da referia medida provisória 
haja itens estranhos ao processo. Que processo? O 
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processo de possibilitar que o Governo brasileiro, por 
meio de seus instrumentos, Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal, compre outras instituições e de-
fenda o contribuinte brasileiro, o depositante, aquele 
que usa o banco e que, em último caso, quando há 
problema no sistema financeiro, paga a conta.

Queremos fazer com que esta medida provisória 
– refiro-me aos democratas – seja eficaz e não extra-
pole o limite daquilo que nós, no Congresso Nacional, 
consideramos ser o necessário para que ela tenha um 
efeito positivo sobre a economia e ajude o Brasil a sair 
da crise em melhor forma do que está entrando. Mais 
ainda: que sejam defendidos os empregos das pessoas 
que precisam, efetivamente, ser protegidas da crise. 

Agora, vamos lutar por algumas coisas. 
A primeira delas diz respeito ao prazo. Não há 

necessidade de se estabelecer um prazo tão extenso, 
porque a crise, espero eu, não durará tanto tempo. En-
tão, é melhor diminuir o prazo e dar oportunidade ao 
próximo Presidente, para que ele possa decidir, caso 
ainda haja crise, a continuidade desse instrumento ex-
cepcional. É bom que se diga que ele é excepcional. 

A segunda diz respeito às emendas que foram 
apresentadas, especificamente uma emenda que mexe 
na governança do BNDES. De acordo com nosso 
ponto de vista, essa emenda não cabe nesta medida 
provisória; aliás, em nenhuma, porque não somos nós 
que vamos dizer o que o braço administrativo, o gestor 
do BNDES, deve fazer com os recursos. Temos é de 
cobrar resultados da aplicação do dinheiro público do 
trabalhador brasileiro que está ali depositado, mas não 
podemos dizer o que aquele gestor tem de fazer com 
a caneta dele. Esta é a questão: tem de ser levado em 
consideração o limite da lei. Não posso determinar que 
ele faça alguma coisa que não esteja de acordo com 
a boa governança.

Em terceiro lugar, há a transparência, questão 
fundamental. Ela se refere aos controles que devem 
existir quanto à injeção de dinheiro público em outras 
entidades e do dinheiro que vai ser utilizado pelos 
bancos estatais para a compra de outros bancos. Nós 
devemos ter cuidado. A sociedade precisa ter a garan-
tia de que estaremos acompanhando esse processo 
com muita transparência. 

Quanto à questão da transparência, há, ainda, o 
art. 4º, que cria uma subsidiária da Caixa Econômica, 
um banco de desenvolvimento, no momento em que 
o mundo discute o papel dos bancos de desenvolvi-
mento, que foram os causadores da grande crise nos 
Estados Unidos, que deram início a ela. Em nosso 
País, cria-se dentro da Caixa Econômica Federal um 
banco de desenvolvimento que poderá, sim, comprar 
a parte acionária de empresas que vão trabalhar den-

tro da área da construção civil e buscar empréstimos 
junto à própria Caixa Econômica Federal. Destacamos, 
portanto, também essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço ao Deputado Paulo Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Lin-
coln Portela, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Deputado Marcelo Ortiz. (Pausa.) 
Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é interessante 
observar que a opinião esposada pela Oposição está 
expressada hoje nos principais jornais do País. É mui-
ta coincidência que uma posição tomada em plenário 
repercuta em jornais ditos conservadores. 

Em passado recente, vimos Governos intervirem 
de maneira muito poderosa no sistema interbancário 
para garantir a liquidez e a solvência. E muitos aplaudi-
ram essa intervenção. Foi ela que impediu que a crise 
global, de conseqüências sérias, tivesse repercussões 
mais profundas do que se esperava, como os analistas 
previram para o mundo.

O Brasil não está imune a esta realidade. Apesar 
de todo o aparato regulatório que detém o País, por 
meio do Banco Central, existem pontos vulneráveis 
que necessitam de intervenção, e ela está sendo feita. 
Um deles é a medida provisória que permite a bancos 
públicos, que têm total supervisão do Banco Central, 
estabelecer a condição de fazer a compra de ações 
com toda legalidade e com todo aparato de que dispõe 
o País. E olhem que nosso aparato é muito seguro, fir-
me, de total transparência. 

Não há por que cercear esse instrumento de in-
tervenção, que não vem para salvar o socialismo, mas 
sim o capitalismo, que tem sido abraçado, difundido 
e defendido pelos setores da nossa sociedade. Esses 
setores precisam ver o próprio capitalismo de maneira 
diferente. Não seu lado irracional, seu lado reacionário, 
seu lado conservador, mas aquilo que pode ter de bom. 
Pode ter início algo de bom dentro desse sistema.

Ao dificultar a intervenção moratória ativa do Es-
tado, a intervenção propositiva do Estado, por meio dos 
seus 2 bancos públicos, ao limitá-la... Nesse ponto re-
side minha contradição inicial com o texto apresentado 
pelo Relator. Apesar de entender que essa inclusão 
foi feita para amenizar os conflitos com a Oposição, 
creio que o estabelecimento de tempo não condiz com 
a lógica racional do sistema capitalista. O instrumen-
to é colocado para servir de intervenção para superar 
dificuldades, e essas dificuldades não marcam prazo 
para ocorrer. Então, vejo que a limitação temporal é uma 
antítese à lógica que originou a medida provisória.
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Encaminho favoravelmente à matéria, nos termos 
apresentados pelo Relator, apesar de nossas diver-
gências pontuais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. (Pausa.) 

Deputado Leonardo Vilela. (Pausa.) 
Deputado Bruno Araújo. (Pausa.) 
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, quero aproveitar estes instantes de encami-
nhamento para reiterar o que disse na tarde de ontem, 
quando da discussão da matéria, nesta tribuna.

Entendemos que o objetivo principal desta medi-
da provisória é dar ao País, por meio de 2 importantes 
instituições financeiras públicas – Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal –, instrumentos para mitigar 
os efeitos da crise econômica mundial no Brasil e, ao 
mesmo tempo, antecipar-se a eventuais instabilidades 
do sistema financeiro nacional. Trata-se de medidas pre-
ventivas para que possamos evitar sobressaltos e, ao 
mesmo tempo, insegurança no tocante à credibilidade 
da liquidez das nossas instituições financeiras, inclusi-
ve com atuações no que diz respeito à atual aquisição 
acionária de empresas em condições tais. 

Nós vamos caminhar para o entendimento na 
votação da matéria, mas queremos ressaltar 2 pontos 
que nos parecem muito importantes.

O primeiro deles diz respeito à liberalidade, por 
meio de recursos do Tesouro Nacional, de 3 bilhões 
de reais para subsidiar empresas que já estão reali-
zando no PAC investimentos que não estão ligados, no 
nosso entendimento, a questões urgentes, relevantes 
ou necessárias. Com ônus para o Poder Público e a 
sociedade, procuram minimizar o custo financeiro de 
empresas que, repito, não estão, no nosso entendi-
mento, passando por dificuldades financeiras.

O segundo ponto diz respeito ao art. 4º desta me-
dida provisória e do projeto de lei, que suprime a criação 
da Caixa Investimentos. Ou seja, dá mais transparência, 
no sentido de, por meio de uma sociedade de propósitos 
específicos, realizar as ações de incorporação de ativos, 
conforme a justificativa da própria medida provisória.

Quero, mais uma vez, cumprimentar o Relator João 
Paulo Cunha e agradecer a S.Exa., em nome do PSDB, a 
oportunidade que tivemos de diálogo e de entendimento 
para aperfeiçoar o texto da medida provisória.

Vamos procurar um acordo de procedimentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião...

O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
solicitar, com a concordância de V.Exa., que no § 11 
do art. 40 do meu parecer seja alterada a palavra “pre-
dominantemente” para “preponderantemente”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-
culpe-me. Como é?

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Em vez de “pre-
dominantemente”, “preponderantemente”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Qual 
é a página?

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – No art. 9º, página 
34 do parecer. Essas são as empresas de importação 
de produtos de informática, que têm característica de 
empresa exportadora. Para ela se constituir, tem de ser 
“preponderantemente” e não “predominantemente”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. V.Exa. 
produzirá mais alguma alteração no seu parecer?

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Não.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
Eu vou ler, então, como fica o § 11 do art. 9º.
O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Desculpe-me, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

Pois não.
O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Há mais uma 

mudança, decorrente de uma conversa do Líder do Go-
verno, Henrique Fontana, com os Líderes da Oposição. 
Desculpe-me, eu vou ter dificuldade em localizar, mas 
diz respeito ao prazo. O prazo que consta no parecer 
inicial é 30-12-2011. Leia-se 30-6-2011. A frase “pror-
rogável por mais 24 meses” passa a ser “prorrogável 
por mais 12 meses”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indago 
a V.Exa. o seguinte... É o caput do art. 2º: 

“Art. 2º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa 
Econômica Federal, diretamente ou por inter-
médio de suas subsidiárias, poderão adquirir 
participação em instituições financeiras, públi-
cas ou privadas (...). ”

O § 4º diz: 

“§ 4º A autorização prevista no caput é 
válida até 31 de dezembro de 2011 (...)”.

V.Exa. está mudando para 30 de junho de 
2011.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Podendo ser 
prorrogada por até 12 meses.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
vez de 24 meses, seriam 12 meses.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O § 

4º do art. 2º fica da seguinte maneira: “A autorização 
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prevista no caput é válida até 30 de junho de 2011, 
podendo ser prorrogada por até doze meses, mediante 
ato do Poder Executivo”.

É essa a mudança que V.Exa. produziu, Sr. Re-
lator, Deputado João Paulo Cunha?

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Exatamente. 
Solicito a V.Exa. que indague aos Deputados Duarte 
Nogueira e Paulo Bornhausen se é exatamente essa 
a mudança.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É isso?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aco-
lhemos a forma com que o Relator alterou o texto. Isso 
posto, comunico à Mesa que o destaque de votação em 
separado que trata da questão do prazo, que o PSDB 
havia apresentado, com essa alteração que o Relator 
acolhe, fica prejudicado. 

Nós retiramos, portanto, o destaque.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE A 
QUE SE REFERE O ORADOR:

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso I e § 2º, combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em sepa-
rado da expressão: “podendo ser prorrogada 
por até vinte e quatro meses, mediante ato do 
Poder Executivo”, constante do § 4º do art. 2º 
do PLV apresentado à MP nº 443/08.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2008. 
– Emanuel Fernandes, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou ler 
agora o § 11, que também foi alterado pelo Relator:

“§ 11 Para fins de caracterização como 
pessoa jurídica preponderantemente expor-
tadora, as receitas decorrentes das opera-
ções de que trata o caput do art. 2º da Lei nº 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, poderão 
ser adicionadas à receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior.”

O SR. JOÃO PAULO CUNHA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

ainda sobre a Mesa os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 
Destaque de Bancada DEM

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado 
do § 3º, contido na Emenda nº 10, para que o 
mesmo seja incluído no art. 2º do PLV à MP 
nº 443/08.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 
2008. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA DEM

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do do § 7º do art. 1º da Emenda nº 110, para 
que o mesmo seja incluído no art. 2º do PLV 
à MP 443/08.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 
2008. – Paulo Bornhausen, Vice-Líder do 
DEM

REQUERIMENTO DE DESTAQUE 
De Bancada do PMDB

Sr. Presidente, nos termos do art. 161, § 
2º, combinado com o art. 161, inciso I, ambos 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, requeremos Destaque de Bancada para 
votação em separado da expressão: “...poderão 
contratar...”, constante do § 1º do art. 2º do tex-
to original da Medida Provisória nº 443/2008, 
para substituir a expressão: “...contratarão...”, 
constante do § 1º do art. 2º do Projeto de Lei 
de Conversão oferecido pelo Relator à Medida 
Provisória nº 443/2008.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Tadeu Filippelli – Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PMDB, PTC

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO 
Da Bancada do Partido da República – PR

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inciso V c/c seu § 2º, 
do RICD, destaque para votação em separado 
do § 4º do artigo 2º, constante do PLV apre-
sentado à MP nº 443, de 2008, com o objetivo 
de suprimi-lo. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Léo Alcântara, Vice-Líder do PR.

DESTAQUE DE BANCADA 
 (PPS)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos ter-
mos do art. 161, inc. II, c/c § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
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da Emenda nº 47/2008, apresentada à Medida 
Provisória nº 443, de 2008.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2º, combinado com o art. 117, 
IX do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em se-
parado do artigo 4º, da Medida Provisória nº 
443, de 2008.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – José Aníbal, Líder do PSDB. 

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso I e § 2º, combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em sepa-
rado do art. 7º do PLV apresentado à Medida 
Provisória nº 443/08 (texto acrescido ao projeto 
de lei de conversão)”.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Bonifácio de Andrada, Vice-Líder 
do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 63, para que o proposto na 
referida emenda seja incluído como art. 3º 
do PLV à MP nº 443/08, renumerando-se os 
demais artigos.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
– Paulo Bornhausen, Vice-Líder do DEM

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que ma-
nifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e de sua adequação financeira e orçamentária, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Deputado 
Paulo Renato Souza. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

quero levantar uma questão. É interessante que nós 
estejamos respondendo à crise a conta-gotas. 

Aos poucos vão-se aprovando medidas provi-
sórias, como a de nº 442, que libera o compulsório 
bancário. Muito bem, os bancos seguraram o dinheiro, 
compraram títulos do Tesouro Nacional e não deixa-
ram fluir os empréstimos. Ou seja, não há liquidez no 
mercado. Ninguém faz esse balanço.

Também criamos o Fundo Soberano, mas para 
ganhar a confiança internacional, porque sabemos que 
14 bilhões de reais não são nada nesta crise. Países 
centrais do capitalismo já despejaram 3 trilhões de 
dólares para salvar bancos. 

E agora vamos aprovar uma medida provisória 
que dá ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica poder 
para comprar outras instituições. Muito bem. Pergun-
to: qual é a situação do mercado financeiro? Ninguém 
sabe. Isso é uma incógnita. Estamos lançando medidas 
preventivas. E assim seguimos aprovando coisas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prestem 
atenção: o Governo Federal está liberando 5 bilhões 
de reais para as montadoras de veículos, para os ban-
cos das montadoras poderem vender mais veículos. O 
Governo do Estado de São Paulo, conforme manchete 
da edição de hoje da Folha de S.Paulo, está liberando 
4 bilhões de reais para as montadoras. E manchete 
do jornal O Globo, do final da semana passada, dizia 
que montadoras multinacionais, no Brasil, remeteram 
5 bilhões de reais de lucro ao exterior. É óbvio o que 
está acontecendo: nós estamos financiando a remes-
sa de lucro das montadoras instaladas no Brasil para 
manter a lógica de uma política anticíclica, a partir da 
indústria automobilística. Que modelo é esse?

Sr. Presidente, temos de aproveitar este momento 
de crise para mudar o modelo, para redefinir o papel do 
Estado, para estabelecer como é que nós vamos nos 
livrar das vulnerabilidades, e não para aumentá-las.

Lanço um desafio, Deputado João Paulo Cunha. 
Nós apresentamos várias emendas, mas uma é fun-
damental. Se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal vão comprar bancos privados ou públicos, 
muito bem. Mas não estabelecer que os bancos com-
prados não serão devolvidos depois é o mesmo que 
dizer que o Estado vai comprar bancos, saneá-los e 
depois entregá-los de volta. Para que isso? E ainda 
vem a Oposição de direita dizer que está com medo 
de que essa seja uma política estatizante. Como as-
sim, política estatizante? Na Inglaterra, Gordon Brown 
simplesmente comprou as ações dos maiores bancos, 
estatizando o sistema britânico. Como é isso? Aqui há 
um festival de cinismo.

Nós temos é de aproveitar este momento para 
dizer ao povo brasileiro que o Governo não está aí 
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para bancar só o agronegócio, os bancos e as cons-
trutoras. É disso que se trata. É essa a resposta que 
estamos dando.

Faço um desafio: aceitem a proposta de não de-
volvermos os bancos para os seus donos e de punirmos 
por má gestão os responsáveis por fundos de pensão 
etc. É preciso combater a impunidade neste País.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Depu-
tado Maurício Rands, que falará a favor da matéria. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado José Genoíno. 
(Pausa.)

O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
promovemos um acordo de encaminhamento junto com 
a Liderança do Governo, a fim de que haja 2 votações 
nominais para os destaques dos arts. 4º e 7º, desta-
cados pelo PSDB e pelo Democratas, com alteração 
já feita pelo Relator, no que diz respeito ao prazo. O 
texto foi alterado em comum acordo.

Sr. Presidente, quero dizer que há esse acordo 
e confirmar com a Liderança do Governo se ele está 
mantido.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Da nossa parte está 
o.k., Sr. Presidente. Podemos tocar em frente.

O SR. PAULO BORNHAUSEN – E retiro o Des-
taque nº 10, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
retirado o destaque da Bancada do DEM para a Emen-
da nº 10.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A vo-
tação será nominal para os arts. 4º e 7º. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN – Isso mesmo. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

bem. Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado José Ge-
noíno, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer do Re-
lator atende a todos os pressupostos de constitucio-
nalidade, juridicidade e legalidade. No mérito, sou fa-
vorável à sua aprovação, considerando a importância 
de o Estado brasileiro dispor de instrumentos eficazes 
de intervenção no mercado interbancário. Esses ins-

trumentos servem também para fortalecer o sistema 
financeiro público, tal como já vem ocorrendo no setor 
privado, onde fusões e concentrações bancárias têm 
sido aplaudidas por algum setor da sociedade. Tam-
bém o setor público precisa ter essa liberdade, já que 
se trata de instituições com foco no mercado, mas com 
ações pertencentes ao Estado brasileiro. O Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica têm condições e devem 
crescer para ajudar o Brasil. 

Por essa razão, encaminho favoravelmente ao 
mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Otávio 
Leite, que falará contra a matéria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, tem a palavra o Democratas.

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas orienta favoravelmente à admissibilidade da ma-
téria por entender que o País está sendo atingido por 
uma crise de âmbito mundial. Mas voltamos a cobrar 
rigidez e critérios claros, nítidos para a liberação dos 
recursos fruto desta medida provisória. 

Sr. Presidente, o Democratas, preocupado com as 
regras para a liberação do recurso e ressaltando que 
os critérios que o Banco do Brasil e a Caixa deverão 
seguir para adquirir participações em outras empresas 
precisam ser estabelecidos em plenário, encaminha o 
voto favorável à admissibilidade da matéria.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
para orientar?

O SR. IVAN VALENTE – Peço a palavra com base 
no art. 95, que trata do funcionamento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – O plenário está vazio 
na votação de medida provisória desta importância, e 
as Comissões continuam funcionando. Peço a V.Exa. 
que tome providências.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
termino o encerramento do trabalho das Comissões. 
Lembro que, a partir do momento em que começou 
a Ordem do Dia, todas as decisões tomadas nas Co-
missões estão automaticamente nulas. Se houve au-
diência pública que necessite de publicação, esta não 
será feita. Todo mundo sabe disso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, concedo a palavra ao PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
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PSDB encaminha favoravelmente à admissibilidade 
da matéria, mas ressalta que, por entender que ela é 
pertinente ao capítulo do sistema financeiro, deveria, 
segundo dispõe o art. 192 da Constituição, ser trata-
da por lei complementar. No entanto não será esse o 
óbice apresentado pelo partido. 

Acho que conseguimos aperfeiçoar bastante o 
texto, com a anuência do Relator, Deputado João 
Paulo Cunha. No entendimento do Democratas e dos 
demais partidos que conosco trabalham no campo da 
oposição, está mais bem ajustada a questão do prazo 
e há mais clareza em alguns pontos do texto. 

Na votação dos destaques, faremos 2 pedidos 
de verificação, conforme ficou acordado em plenário 
com os demais Líderes.

Sr. Presidente, fazendo esses registros, o PSDB 
encaminha favoravelmente à admissibilidade da ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente, do PSOL, 
para orientar a bancada.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL é 
contra esta medida provisória por entender que o Con-
gresso Nacional está perdendo uma grande oportuni-
dade para fazer o debate sobre a mudança de modelo 
e de parâmetros, para entender o tamanho da crise e o 
impacto que ela terá na realidade mundial e brasileira, 
com a concentração de bancos, com uma nova visão 
do papel do Estado no País e internacionalmente, e 
para mudar critérios.

Em vez de ficarmos socorrendo o capital, é hora 
de o Governo tomar medidas diferentes de autonomia 
e de soberania, como controle do câmbio, controle do 
fluxo de capitais. Diferentemente do que faz o Sr. Hen-
rique Meirelles, precisamos deixar de ser o único país 
do mundo que sustenta a taxa de juros nesse patamar. 
Todos os países reduziram a taxa de juros. 

Nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, cumprimento o Deputado João Paulo Cunha pelo 
relatório que apresenta e manifesto a nossa posição 
favorável à admissibilidade da matéria, considerando 
ser esta uma das maiores crises do capitalismo.

A idéia da auto-regulamentação do mercado fa-
liu. O cassino quebrou. Esta crise deve servir também 
como oportunidade para apontarmos novos rumos, 
novos modelos, novas saídas para a economia global. 
Esta medida é fundamental para proteger setores vitais 
da nossa economia. Ainda bem que temos instituições 
financeiras como o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal, que podem estabilizar as condi-
ções desses setores que estão direcionados...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Es-

tamos votando a admissibilidade. Quero saber se há 
alguém contra, porque o debate do mérito será feito 
em seguida. Agora é para orientar, em 1 minuto, sobre 
a admissibilidade.

O Bloco já orientou. 
PPS.
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
dos equívocos desta medida provisória – inclusive sua 
flagrante inconstitucionalidade –, entendemos que a 
crise é urgente e importante.

Então o PPS vai votar, em linha de conta com 
a sua coerência, pela admissibilidade. Mas desde já 
antecipa que é contra esta medida provisória, de alto 
a baixo. E vamos dizer o porquê.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-
noria.

O SR. WALDIR NEVES (PSDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Oposição 
tem dado demonstração de que realmente está do 
lado do País.

Vamos votar a favor da admissibilidade, mas 
estaremos atentos, em destaques que faremos, em 
relação a assuntos alheios à crise, que estão sendo 
embutidos nesta medida provisória.

Repito: somos pela admissibilidade, mas estamos 
atentos a assuntos alheios que estão tentando embutir 
para justificar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Pro-
gressista é a favor da admissibilidade. Vamos votar a 
favor desta medida provisória, mas precisamos fazer 
com que os bancos realmente dêem crédito a esses 
importantes setores da economia, que hoje sofrem e 
precisam de ajuda, já que não está chegando crédito 
na ponta.

Vamos votar a favor da admissibilidade.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem dúvida 
nenhuma, temos de votar favoravelmente à admissi-
bilidade. É a oportunidade de as nossas instituições 
bancárias federais igualarem-se, quanto às condições 
de concorrência, às entidades bancárias privadas. 
Não é possível as entidades bancárias federais não 
terem a possibilidade de concorrer com as entidades 
bancárias privadas. Considero isso até um absurdo. 
Sem dúvida nenhuma, esta medida provisória vai dar 



51352 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

uma constituição correta e perfeita para que o Banco 
do Brasil e a Caixa Econômica Federal possam agir 
igual às entidades privadas. 

O voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-

les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB en-
caminha o voto “sim”, a respeito da admissibilidade, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
imaginei isso e acertei.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ivan Valente, que falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em relação ao não-aten-
dimento, inclusive das nossas emendas, mas particu-
larmente de uma, novamente o Partido Socialismo e 
Liberdade vem a público dizer o seguinte: se é para 
dizer que há falência dos bancos, que o sistema está 
quebrado e que o Banco do Brasil e a Caixa Eco-
nômica Federal vão comprar instituições financeiras 
que estão prestes a falir ou não, não há por que não 
aceitar uma emenda em que dizemos que, uma vez 
comprada, não há por que vender e devolver, sane-
ar; não há por que colocar dinheiro público nos fun-
dos de pensão sem punir aqueles que praticaram má 
gestão, investindo em ações com dinheiro da PREVI 
etc., especulando no mercado e não utilizando esses 
recursos para crescimento econômico e investimento 
em infra-estrutura no País.

Por que não aceitar emenda do Partido Socialismo 
e Liberdade? E por que não rediscutir, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, neste momento, qual é o papel do sis-
tema financeiro, qual é o tamanho do sistema financei-
ro público? Na hora H, todo mundo vai se socorrer no 
Tesouro. As empresas, as multinacionais, os bancos 
vão se socorrer no Tesouro. Agora é a hora.

No entanto, o Congresso Nacional votou, lépido 
e fagueiro, no ano passado, a privatização do Instituto 
de Resseguros do Brasil, porque isso é modernidade. A 
privatização é modernidade. Agora, a maior companhia 

de resseguros do mundo, a AIG, foi estatizada pelo go-
verno dos Estados Unidos com dinheiro do Tesouro. 

Sabem quanto foi injetado na AIG? Cento e cin-
qüenta e três bilhões de reais do Tesouro. No Brasil, 
nós vendemos o IRB a empresas privadas para, daqui 
a pouco, o Estado ter de socorrer novamente as segu-
radoras e as empresas de resseguro. 

Interessante é que nós votamos medida provi-
sória atrás de medida provisória, mas não discutimos 
por que o Banco Central do Brasil é o único no mundo 
que mantém a maior taxa de juros do planeta, quando 
todos os Bancos Centrais vão na contramão. Não tem 
explicação. E a Oposição – o PSDB, o DEM – não fala 
nada também, porque o capital financeiro, os rentistas 
continuam ganhando. É óbvio. Precisam manter o fluxo 
financeiro. Ninguém discute aqui a fuga de capitais, a 
remessa de lucros.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu es-
tou sendo rigoroso no tempo, e vou sê-lo para todos. 
A votação estava marcada para as 9h, e começamos 
faltando 20 minutos para as 12h. Então, lamento. Peço 
a compreensão de todos. Vou dar agora 15 segundos 
para o Deputado Ivan Valente concluir, porque eu não 
havia sido tão enfático.

O SR. IVAN VALENTE – Só quero dar esse exem-
plo de novo, Sr. Presidente. As montadoras de veículos 
vão receber cerca de 10 bilhões de reais do Governo 
do Estado de São Paulo e do Governo Federal para 
continuarem financiando a produção. Mas enviaram 
para o exterior, segundo artigo do Globo de quinta-feira 
passada, 4,8 bilhões de reais de remessa de lucros. Ou 
seja, eles continuam remetendo lucros e financiando 
aqui. O mesmo acontece com o fluxo de capitais. Uma 
empresa como a PETROBRAS descobre o Campo de 
Tupi, descobre campo no pré-sal, e o Brasil diz que 
tem 80 bilhões de barris de reserva. Mas as ações da 
empresa PETROBRAS caíram pela metade nos últi-
mos meses. Como se explica isso? Pela especulação 
financeira, para correr os títulos do Tesouro americano. 
É preciso controlar o fluxo de capitais no País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar favoravelmente, com a palavra o Depu-
tado Eduardo Valverde.

A partir de agora, o relógio vai nos comandar.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

“Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar contrariamente, com a palavra o Deputado 
Otavio Leite (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze, 
para encaminhar favoravelmente.
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O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Progres-
sista vai encaminhar a favor, porque temos de fortalecer 
a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. 

O Deputado Ivan Valente está falando do socorro 
às montadoras, mas existem no Brasil, hoje, mais de 
3 milhões de produtores rurais de leite, de suínos, de 
frango, de arroz, de soja que não estão conseguindo 
acesso ao crédito. Esses bancos também têm de so-
correr o setor produtivo. 

Votamos a favor, mas fazemos essa ressalva. Está 
sendo dado socorro às montadoras, mas há milhões 
de produtores que não estão conseguindo acesso ao 
crédito no Banco do Brasil.

Só fazemos essa ressalva para que prestem 
atenção nos que estão produzindo a riqueza do nos-
so País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

conseqüência, as Emendas de nos 11 a 13, 17, 86, 93, 
94, 96, 101, 102, 105, 109 e 110 deixam de ser sub-
metidas a voto, quanto ao mérito, nos termos do § 6º 
do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o projeto de lei de conversão, incluindo a nova 
redação dada ao art. 7º, oferecido pelo Relator da Co-
missão Mista, e as 2 alterações feitas na sessão de 
hoje, ressalvados os destaques.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº    , DE 2008

Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a 
Caixa Econômica Federal a constituírem 
subsidiárias e a adquirirem participação 
em instituições financeiras sediadas no 
Brasil, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econô-

mica Federal ficam autorizados a constituir subsidiárias 
integrais ou controladas, com vistas ao cumprimento 
de atividades de seu objeto social.

Art. 2º Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal, diretamente ou por intermédio de suas subsi-
diárias, poderão adquirir participação em instituições 
financeiras, públicas ou privadas, sediadas no Brasil, 
incluindo empresas dos ramos securitário, previden-

ciário, de capitalização e demais ramos descritos nos 
arts. 17 e 18 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, além dos ramos de atividades complementares 
às do setor financeiro, com ou sem o controle do ca-
pital social, observado o disposto no art. 10, inciso X, 
daquela Lei.

§ 1º Para a aquisição prevista no caput, 
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal contratarão empresas avaliadoras es-
pecializadas, cujos dirigentes não possuam 
interesses nas empresas sujeitas á avaliação, 
observada a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, 
dispensado o procedimento licitatório em ca-
sos de justificada urgência.

§ 2º Na hipótese prevista no caput, per-
centual do preço a ser desembolsado na ope-
ração de aquisição de participação societária 
poderá ser apartado para depósito em conta 
aberta junto à instituição financeira adquirente, 
para fazer frente a eventuais passivos contin-
gentes não identificados, ficando o Banco do 
Brasil S.A. ou a Caixa Econômica Federal, con-
forme o caso, autorizado a debitar a referida 
conta sempre que identificado algum passivo 
dessa ordem, nos termos fixados no contrato 
de aquisição.

§ 3º É vedada a participação ou a aqui-
sição de controle acionário das instituições 
referidas no art. 77 da Lei Complementar nº 
109, de 29 de maio de 2001, assim como a 
aquisição exclusivamente de cadeiras de pla-
nos de previdência privada na modalidade de 
benefício definido.

§ 4º A autorização prevista no caput é 
válida até 30 de junho de 2011, podendo ser 
prorrogada por até doze meses, mediante ato 
do Poder Executivo.

Art. 3º A realização dos negócios jurídicos men-
cionados nos arts. 1º e 2º poderá ocorrer sob qualquer 
forma de aquisição de ações ou participações socie-
tárias previstas em lei.

Parágrafo único. Os negócios jurídicos referidos 
no caput deste artigo com sociedades do ramo da 
construção civil serão realizados com empresas cons-
tituídas sob a forma de Sociedades de Propósito Es-
pecífico – SPE para a execução de empreendimentos 
imobiliários, inclusive mediante emissão de debêntures 
conversíveis em ações.

Art. 4º Fica autorizada a criação da empresa 
CAIXA – Banco de Investimentos S.A., sociedade por 
ações, subsidiária integral da Caixa Econômica Fe-
deral, com o objetivo de explorar atividades de banco 
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de investimento, participações e demais operações 
previstas na legislação aplicável.

Art. 5º Fica dispensada de procedimento licitatório 
a venda para o Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômi-
ca Federal de participação acionária em instituições 
financeiras públicas.

Art. 6º Fica o Banco Central do Brasil autorizado 
a realizar operações de swap de moedas com ban-
cos centrais de outros países, nos limites e condições 
fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

7º Fica criada, no Congresso Nacional, a Comis-
são Mista de Acompanhamento da Crise Financeira – 
CMACF, a quem caberá monitoramento e a fiscalização 
das operações realizadas com base no mencionado 
artigo 2º desta Lei, na forma a ser estabelecida em ato 
do Poder Legislativo.

§ 1º A CMACF concluirá seus trabalhos 
com a apresentação de relatório em até 180 
dias após terminada a vigência da autorização 
prevista no artigo 2º.

§ 2º O Banco Central do Brasil encami-
nhará à CMACF, até o último dia útil do mês 
subseqüente ao fechamento dos negócios, 
relatório sobre as operações realizadas com 
base no disposto no artigo 2º.

§ 3º O relatório de que trata o parágrafo 
anterior deverá indicar, entre outras informa-
ções, a situação patrimonial das instituições 
objeto de aquisição ou participação por parte 
da Caixa Econômica Federal ou do Banco do 
Brasil S.A., e a fundamentada justificativa para 
a sua realização.

§ 4º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa 
Econômica Federal deverão encaminhar à 
CMACF, até o último dia útil do segundo mês 
subseqüente ao fechamento dos negócios, 
relatório sobre as operações realizadas com 
base no disposto no artigo 2º, do qual deve-
rá constar, no mínimo, as empresas envolvi-
das, os valores investidos na aquisição ou na 
participação, a fundamentada justificativa, a 
projeção de resultados, e a avaliação reali-
zada internamente e por empresas externas 
contratadas.

§ 5º Para a análise dos relatórios rece-
bidos pela CMACF, esta Comissão poderá re-
querer técnicos do Banco Central do Brasil, da 
Comissão de Valores Mobiliários, da Receita 
Federal do Brasil, da Controladoria Geral da 
União e do Tribunal de Contas da União.

Art. 8º O inciso I do §1º do artigo 29 da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea c:

“Art 29.  .................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................
a)  ..........................................................
b)  ..........................................................
c) Bens de que trata o § 1ºC do art. 4º 

da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
que gozem do benefício referido no caput do 
mencionado artigo.” (NR)

Art. 9º O artigo 4º da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-
rágrafos 11 e 12:

“Art. 40.  ................................................
 ..............................................................
§ 11. Para fins de caracterização como 

pessoa jurídica preponderantemente expor-
tadora, as receitas decorrentes das opera-
ções de que trata o caput do art. 2º da Lei nº 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, poderão 
ser adicionadas à receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior.

§ 12. O disposto no § 11 não alcança re-
ceitas de vendas dos produtos relacionados 
no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, bem como receitas de bens 
de informática e automação de que trata a Lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.” (NR)

Art. 10. A Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 
2008, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 
13-A:

“Art. 13-A As empresas dos setores de 
Tecnologia da Informação – TI e de tecnolo-
gia da Informação e da Comunicação – TIC 
poderão excluir do lucro liquido os custos e 
despesas com capacitação de pessoal que 
atua no desenvolvimento de programas de 
computador (software) e nos serviços de TI 
e TIC de que trata o § 4º do art. 14 desta Lei, 
para efeito de apuração do lucro real, sem 
prejuízo da dedução normal.

Parágrafo único. A exclusão de que trata o 
caput fica limitada ao valor do lucro real antes 
da própria exclusão, vedado o aproveitamento 
de eventual excesso em período de apuração 
posterior.” (NR)

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Inclua-se novo art. 7º à MP, renumerando-se o 
atual art. 7º, com a seguinte redação:

Art. 7º Fica a União autorizada a conceder crédito 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, no valor de até R$3.000.000.000,00 
(três bilhões de reais), em condições financeiras e 
contratuais a serem definidas pelo Ministro de Estado 
da Fazenda, para ser utilizado na abertura de linhas 
de crédito para capital de giro das empresas contra-
tadas pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal, 
para execução de obras de infra-estrutura no âmbito 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

§ 1º O crédito será concedido assegu-
rada a equivalência econômica da operação 
em relação ao custo de captação de longo 
prazo do Tesouro Nacional, na data de sua 
efetivação.

§ 2º Para fazer frente aos recursos de 
que trata o caput a União poderá emitir, sob 
a forma de colocação direta em favor do BN-
DES, títulos da divida pública mobiliária fede-
ral, cujas características serão definidas pelo 
Ministro da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)

ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓ-
RIA. Nº 443, DE 2008, NA FORMA DO PRO-
JETO DE LEI DE CONVERSÃO OFERECIDO 
PELO RELATOR, COM A INCLUSÃO DO AR-
TIGO 7º, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS 
ARTIGOS, E AS DUAS ALTERAÇÕES FEI-
TAS NA SESSÃO DE HOJE PELO RELATOR, 
RESSALVADOS OS DESTAQUES. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa destaque de bancada do Democratas no 
seguinte teor: 

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do do § 7º do art. 1º da Emenda nº 110, para 
que o mesmo seja incluído no art. 2º do PLV 
à MP nº 443/08.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 
2008. – Paulo Bornhausen, Vice-Líder do 
DEM

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, que falará 
a favor da matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Paulo Bornhausen, que falará a favor da 
matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado José Carlos Aleluia, que falará a favor da 
matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Felipe Maia, que falará a favor da matéria. 
(Pausa.) S.Exa. abriu mão. (Pausa.)

O Relator falará por último. (Pausa.)
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado João Paulo Cunha, que falará contraria-
mente.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
peço a V.Exas. 1 minuto de atenção para entenderem do 
que trata este artigo. Ele não terá aferição do Plenário, 
mas mostra, com absoluta clareza, a diferença de pro-
jetos do Democratas para as iniciativas do Governo.

Esta emenda, caso fosse acatada, obrigaria o 
Tesouro Nacional a aportar aos bancos, por solvência 
ou por liqüidez, os recursos que estamos obtendo no 
mercado via Banco do Brasil e via Caixa Econômica 
Federal. Medida semelhante à tomada na Inglaterra 
e nos Estados Unidos, ou seja, dinheiro do Tesouro 
Nacional aportado nos bancos privados, que podem 
passar por momentos difíceis.

A nossa opção é oposta a isso: primeiro, por con-
ta da solidez do nosso sistema financeiro, permitimos 
que os bancos privados no Brasil interagissem com os 
menores, buscando recursos para combater a sua liqüi-
dez e a dificuldade de crédito; segundo, possibilitamos 
que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal 
superassem suas dificuldades comprando carteiras 
de bancos com dificuldade de liqüidez e comprando 
eventuais bancos por problema de solvência.

É uma diferença fundamental e precisa ser apre-
ciada por este Plenário a fim de possamos dizer, com 
tranqüilidade, que nosso País está enfrentando a crise 
financeira – que chega bem ao Brasil – de forma diferen-
te da adotada por outros países; e que aqui prevalece 
a visão de preservar o Tesouro Nacional com aporte 
direto e imediato, garantindo às instituições financeiras 
estatais a incumbência de ajudar a abastecer nosso 
mercado de crédito de liqüidez.

Pode ser que no meio do caminho tenhamos 
problemas de solvência com bancos menores, o que 
não é o caso. Também poderão, com a aprovação da 
medida provisória, na forma do PLV, o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica recepcioná-los. 
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É bom, Sr. Presidente, observarmos: o Deputado 
Ivan Valente refere-se a banco estatal, diz que o Ban-
co do Brasil deveria ter prazo para devolver. Como? O 
Banco do Brasil vai adquirir a Nossa Caixa, em São 
Paulo. O Banco do Brasil sofre de um paradoxo: é o 
maior banco nacional, e em São Paulo é o quarto banco, 
antes da fusão do Itaú. A Nossa Caixa dará capilarida-
de ao Banco do Brasil; permitirá que o Banco do Brasil 
tenha robustez, musculatura para enfrentar o mercado 
e continuar sendo um banco de fomento. 

Vamos pelo PLV, Sr. Presidente, que é a melhor 
saída para o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer 
ao Relator da matéria, Deputado João Paulo Cunha, 
que o Democratas é favorável à aprovação da medida 
provisória. Também é favorável à liberação dos recursos, 
mas desde que exista transparência nas operações. As 
operações serão realizadas hoje, mas no futuro pode 
haver alguma dúvida. Devemos ter a Caixa Econômica 
e o Banco do Brasil respaldados pela transparência, 
para que haja segurança. 

Essa é a razão pela qual apresentamos e defen-
demos uma conta gráfica: resguardar o Tesouro Na-
cional. Isso acontece em todas as partes do mundo, 
onde, inclusive, é chamada de accountability. Acho que 
não há por que este Plenário ser contrário à realização 
da conta gráfica para dar respaldo e transparência às 
operações que serão feitas pelo Banco do Brasil e pela 
Caixa Econômica Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os demais Srs. Líderes?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votaremos 
favoravelmente ao destaque apresentado pelo Democra-
tas, até porque entendemos que ele é pertinente.

O Governo apresentou os argumentos de que 
estão utilizando recursos do Tesouro, o que não é o 
nosso entendimento, já que utiliza recursos do Tesou-
ro quando inclui no art. 7º a autorização para a União 
conceder crédito por meio do BNDES de 3 bilhões de 
reais, com títulos da dívida imobiliária, lastreados pelo 
Tesouro, pelo contribuinte brasileiro. Então, é uma in-
congruência a forma como o Governo faz a defesa da 
contrariedade neste destaque.

Apresento com clareza os nossos argumentos.
A bancada do PSDB orienta favoravelmente o 

voto “sim” ao destaque apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PT 
vota “não”.

PMDB. (Pausa.)
PTB. (Pausa.)
Bloco. (Pausa.)
PTB.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
oriento o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB 
vota “não”.

PR.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
orienta o voto “não”, pois entende que não é proceden-
te o destaque em razão de o Banco Central exercer 
exatamente essa função de fiscalizador, não sendo 
necessário que o Tesouro o faça.

Por isso orientamos o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PV 
vota “sim”.

Como vota o PP?
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PSC? 
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o dispositivo.



Novembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 51357 

EMENDA Nº 110

“Art.1º  ...................................................
 ..............................................................
§ 7º As transações referidas no caput 

deverão ser registradas em conta gráfica no 
Tesouro Nacional, para fins de acompanha-
mento e fiscalização.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que aprovam o destaque permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por um lap-
so, votei “sim”. O PV orientou o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB gostaria de retirar o próximo destaque, que 
entraria em votação neste momento, em virtude de 
entendimentos havidos com a Liderança do Governo 
e a Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
destaque que trata do “poderão contratar”?

O SR. TADEU FILIPPELLI – Exatamente, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
retirado, de ofício. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa destaque do PR para votação em separado 
no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inciso V c/c seu § 2º, 
do RICD, destaque para votação em separado 
do § 4º do artigo 2º, constante do PLV apre-
sentado à MP nº 443, de 2008, com o objetivo 
de suprimi-lo. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Léo Alcântara, Vice-Líder do PR.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Eduardo 
Valverde, que falará contra a matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos pela ma-
nutenção do texto, contrários ao destaque, porque ele 
contradiz a essência daquilo que foi produzido com 
amplo acordo nesta Casa. 

Por essa razão, somos contra o destaque e fa-
voráveis à manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luciano Castro, que falará a favor da matéria.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, na semana retrasada, 
nesta Casa, ouvi o Deputado José Aníbal dizer que a 
crise ainda não havia chegado à economia real. Mas 
ela já chegou, e temos consciência do que está ocor-
rendo no mundo e, certamente, no Brasil.

O Governo, quando propôs a medida provisória 
com vista a permitir que o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica pudessem operar no mercado nas mesmas 
condições em que operam os outros bancos, não fez 
isso essencialmente por causa da crise, mas como for-
ma de reestruturar o Banco do Brasil e a Caixa Econô-
mica de forma permanente, dando aos bancos oficiais 
melhores condições de operar no mercado. 

Neste momento, não me parece que possamos 
estabelecer um prazo para a crise. Ela vai demorar 
um ano, dois anos, seis meses? O que desejamos é 
que essa medida provisória, que permite ao Banco 
do Brasil e à Caixa Econômica operarem no merca-
do para adquirir outras instituições seja feita de forma 
aberta e permanente como uma instituição que está 
em igualdade de condições com instituições do sis-
tema privado para competirem no mercado. É isso o 
que desejamos.

Qualquer outro Presidente que amanhã venha 
a suceder o Presidente Lula e desejar mudar isso 
poderá editar outra medida provisória, cessando os 
efeitos desta.

Quer dizer, não há necessidade de estabelecer 
limite ou data, porque não é possível estabelecer o 
limite, a data, o tempo da crise. As coisas não se re-
solvem assim. Temos de criar um instrumento perma-
nente para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
possam operar no mercado.

Por essa razão, Sr. Presidente, encaminhamos o 
destaque supressivo com vistas a manter o texto ori-
ginal que foi encaminhado pelo Governo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado João 
Paulo Cunha, que falará contra a matéria.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer ao 
nobre Líder do PL, Deputado Luciano Castro, que, no 
início desse debate, havia 3 propostas: estabelecer 
prazo para o conjunto da medida provisória; não fixar 
nenhum prazo; e determinar prazo somente para as 
operações que constam do art. 2º. Portanto, tudo o 
que for definido pela Caixa Econômica Federal, na sua 
constituição como Caixa-Participação ou como banco 
de investimento, e pelo Banco do Brasil, e em eventuais 
operações realizadas pelo Banco Central, permitidas 
no art. 6º, não será afetado por nenhum prazo. 
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O prazo a que estamos nos referindo, Deputado 
Luciano Castro, diz respeito ao tratamento excepcio-
nal que estamos admitindo no art. 2º e circunscreve-
se exatamente a esse artigo. 

Por isso, acho razoável concedermos prazo até 
30 de junho de 2011. A disputa política no Brasil es-
tará resolvida, o povo brasileiro terá feito opção pelo 
seu projeto político e o novo Presidente da Repúbli-
ca poderá, em 6 meses, definir, mediante decreto, se 
quer prorrogar essa decisão por 1 ano ou não. Se não 
quiser, encerra-se em 30 de junho de 2011 a política 
do Governo anterior, tendo vigorado durante 6 meses 
no Governo seguinte. 

Peço ao Deputado Luciano Castro que enten-
da esse argumento e que nos ajude a constituir essa 
posição majoritária no campo do Governo, porque é 
positiva, para que sinalizemos ao Executivo e à socie-
dade que a base do Governo está unificada em torno 
de um prazo razoável para enfrentamento de dificul-
dades momentâneas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes? 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordamos com o Deputado João Paulo Cunha. Em 
função do acordo, vamos manter o prazo combinado, 
que foi aprovado no texto principal: até junho de 2011. 
O novo Governo instalado no Brasil terá condição de 
dar continuidade ou não a essa decisão. 

Sr. Presidente, esperamos que a crise não chegue 
até lá e esse mecanismo caduque antes, por falta de 
necessidade. Essa é a nossa torcida. Mais do que isso, 
foi o acordo feito entre a Oposição e o Governo.

Somos contra a mudança do texto, portanto, con-
tra o destaque. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB também orienta contrariamente a esse desta-
que, posto que, ainda no dia de hoje, produzimos um 
acordo com o Relator e foi feita uma mudança no § 4º 
do art. 2º: a autorização prevista no caput do artigo era 
válida a partir de 31 de dezembro e foi alterada para 
30 de junho de 2011, e o prazo, que era de 24 meses, 
passou a ser de 12 meses, o que nos parece bastan-
te razoável pelos argumentos que nós, da Oposição, 
PSDB e DEM, havíamos apresentado.

Posto isso, nós vamos votar “não” a esse desta-
que, e estamos assim, portanto, solicitando a manu-
tenção do texto na forma como foi apresentado.

Portanto, Sr. Presidente, votamos “sim” ao texto 
e “não” ao destaque.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do PT 
vota “sim” ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim” ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim” ao 
texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
votamos “sim”.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas, “sim”; PT, também “sim”.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB, 
“sim”; PR, “não”.

PV.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV, 
“sim”.

PSC. (Pausa.)
PSOL. (Pausa.)
O PSOL vota “não”.
O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, peço a 

palavra para orientar pela Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não, pela Minoria.
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O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria 
vota “sim” ao texto.

Na verdade, as fundamentações já trazidas à 
baila pelo Relator são suficientes para esclarecer que 
o que importa nessa medida é preservar o texto origi-
nal no sentido de permitir que a nova administração do 
País tenha ainda um espaço para, em face da questão 
macroeconômica, decidir se prorroga ou não a possi-
bilidade jurídica que a MP permite de agir mais direta-
mente em função de dificuldades que um importante 
setor da economia atravesse.

Essa é exatamente a nossa posição.
“Sim” ao texto original.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o dispositivo.

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º A autorização prevista no caput é 

válida até 30 de junho de 2011, podendo ser 
prorrogada por até doze meses, mediante ato 
do Poder Executivo.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela manutenção do § 4º permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

ESTÁ MANTIDO O § 4º.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agora, 

com o apelido de destaque de bancada, uma emenda 
do PPS no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos ter-
mos do art. 161, inc. II, c/c § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 47/2008, apresentada à Medida 
Provisória nº 443, de 2008.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente, concedo ao palavra 
Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou contrário 
à emenda apresentada, entendendo que ela vai na 
contramão da essência do parecer apresentado, um 
parecer construído, em que foram feitas diversas con-
cessões, inclusive numa delas mostrei-me contrário ao 
que o Relator apresentou.

Por essa razão, para não desfigurar o texto apre-
sentado, consensual, eu me posiciono contrário ao 
destaque e favorável ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos aprovando o texto da medi-
da provisória que permite que o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal possam comprar qualquer 
banco privado e criar qualquer subsidiária. Não há 
previsão específica de que subsidiária vai ser criada. 
Podem criar várias subsidiárias, e essas podem tam-
bém comprar qualquer banco. 

Na prática, é dar um cheque em branco para que 
a Caixa Econômica e o Banco do Brasil façam qual-
quer negócio nesse período apresentado, podendo 
comprar 80, 100, 150, 200 bancos. É um negócio que 
envolve bilhões de reais. Só o Banco Votorantim são 
13 bilhões de reais.

O Constituinte originário inseriu no art. 37, inciso 
XX, que cada criação de subsidiária e cada participa-
ção acionária em entidade privada deveria ter uma lei 
específica.

Houve um entendimento do STF, em determi-
nado instante, quando se criou uma subsidiária da 
PETROBRAS – era Presidente Fernando Henrique –, 
e o PT entrou com uma ADIN; agora ele diz que é di-
ferente, que o mundo mudou. O mundo mudou mas a 
Constituição é a mesma. A Constituição não mudou; 
é a mesma Constituição.

O mundo mudou, mas não mudou a exigência 
de transparência; não mudou a exigência de que este 
Congresso participe das decisões referentes à apli-
cação do dinheiro público. Por isso estamos fazendo 
o mínimo, uma emenda, para que haja maior trans-
parência e garantias. Já há algumas, mas queremos 
que os acionistas e controladores dessas instituições 
financeiras possam ser firmemente penalizados se es-
ses bancos quebrarem e a Caixa e o Banco do Brasil 
não puderem receber esses recursos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. o tempo destinado 
à Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra, para uma Comunicação de Lideran-
ça, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pros-
sigo.

Alguns argumentam que essa é a medida provi-
sória da crise. Não é verdade, tanto que, quando ela 
foi editada, era a favor da crise; as bolsas caíram. Essa 
foi a medida provisória mais fora de hora dentro dessa 
crise porque, se não havia problema de solvência, não 
tinha por que editar medida provisória, e poderiam edi-
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tar a qualquer instante. Quando houver um problema de 
solvência, o Governo já tem esse instrumento, ele pode 
editar a qualquer instante. Vieram aqui o Ministro Mante-
ga e o Presidente do Banco Central, que disseram não 
haver problema de solvência, que não editariam medida 
provisória. Saíram daqui e editaram. Claro que não foi 
por causa da crise, mas para outra questão, como ne-
gócios envolvendo bancos estatais, para comprar alguns 
“banquinhos” que o Governo tem interesse.

Então, não é para solucionar nenhuma crise, va-
mos colocar claro. O próprio Governo está admitindo 
isso; o Relator João Paulo Cunha admitiu que o foco 
disso é outro, é fortalecer o Banco do Brasil e a Caixa. 
Pode fortalecer, e deve. Nós temos o entendimento de 
que devem ser fortalecidos a Caixa Econômica Fe-
deral e o Banco do Brasil. Defendemos uma atuação 
estatal mais forte. Mas não é esta a razão dessa me-
dida provisória, porque isso pode ser feito a qualquer 
instante. Isso deve ser feito a qualquer instante. Aqui 
a questão é outra. 

Não se trata de proteger a Caixa, o Banco do 
Brasil, mas proteger o “banquinho”, o banco que está 
com dificuldades e vai ser absorvido pela Caixa, vai 
ser absorvido pelo Banco do Brasil. A proteção é ou-
tra. Nós vamos ver no futuro – e não quero aqui fazer 
nenhuma profecia – que algumas dessas incorpora-
ções vão se dar em bancos que têm vários problemas, 
problemas inclusive ligados a alguns partidos políticos, 
como notícia nos corredores, fofocas, que têm muita 
chance de ser verdadeiras.

Por isso apresentamos esta emenda. A emenda 
é para a transparência. 

Quando vem o Deputado do PT e diz que vai 
na contramão daquilo que está colocado, é evidente 
que ele faz um discurso genérico, que não entra no 
assunto, porque provavelmente não está inteirado do 
que está dito aqui. 

Queremos que haja maior fiscalização e que o 
Congresso seja ouvido; que o Congresso possa ratificar 
essas questões. Se não ratificar em 60 dias, está valendo, 
mas que possa o Congresso ser ouvido, como é da boa 
prática da atividade parlamentar no mundo todo. Nos Es-
tados Unidos ele é ouvido, na Europa ele é ouvido, mas 
aqui é uma republiqueta, pelo jeito, e este Congresso se 
desmoraliza e entrega tudo para o Executivo fazer.

Peço apoio a esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar a favor da matéria, com a palavra o 
Deputado Zenaldo Coutinho. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, a emenda de autoria do PPS tem 2 
aspectos que devem ser considerados. O primeiro de-

les refere-se ao controle das garantias reais dos ban-
cos a serem adquiridos pelo Banco do Brasil e pela 
Caixa Econômica Federal. Nesse aspecto, a emenda 
do PPS é certa em 100%, é correta em 100%, por-
que elimina os riscos que, porventura, possam existir 
na avaliação subjetiva do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica e também, na seqüência, exige que o Ban-
co Central reavalie as garantias reais dos sócios dos 
bancos adquiridos.

Portanto, nesse aspecto, esta emenda é corre-
tíssima e mereceria a aprovação de toda a Casa, até 
porque vai na direção de apoiamento à iniciativa do 
Governo e à iniciativa da Casa, no sentido de garantir 
instrumentos de controle, combate e enfrentamento à 
crise, mas também de controle das garantias do pa-
trimônio nacional.

Contudo, o segundo item da emenda refere-se à 
exigência da ratificação pelo Congresso Nacional no 
prazo de 60 dias.

Ponderei ao eminente Líder do PPS, Deputado 
Fernando Coruja, que essa exigência poderia ferir de 
morte o projeto todo, ou seja, ao mesmo tempo em 
que exigimos que haja garantia real dos adquiridos, 
vamos trazer para esta Casa um debate de 60 dias. 
Imagine-se aqui a contestação feita por Deputados 
de que haja ou não garantia real naquele patrimônio 
adquirido. Teríamos, durante 60 dias, a quebradeira 
completa daquele banco a ser adquirido.

Portanto, parece que esse segundo item da emen-
da, que, infelizmente, não foi dela subtraído, é negativo 
a todo o combate à crise econômica financeira e im-
pediria o sucesso das alternativas do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica na busca para adquirir bancos, 
dando mais musculatura às nossas instituições públi-
cas, permitindo que elas tenham mais condições de 
fortalecer o sistema financeiro e impedir a quebradeira 
em escala, em conseqüência da crise.

Então, sendo favorável à metade da emenda e 
contrário à outra metade, fico absolutamente impossi-
bilitado de votar a favor do destaque. Mas fiz questão 
de, no mérito, defender essa primeira parte da emenda 
do PPS por considerá-la altamente benéfica à transpa-
rência do processo de aquisição dos bancos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

Líder, por permuta com o Deputado Waldir Neves, que 
estava inscrito para falar primeiro, mas falará poste-
riormente, concedo a palavra ao Deputado José Aní-
bal. (Pausa.)

O Deputado José Aníbal falará daqui a pouco. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao 
Deputado João Paulo Cunha.
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O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a preocupação do 
Deputado Fernando Coruja é pertinente. Entretanto, a 
própria medida provisória, melhorada no PLV, cuida dis-
so. Pode ser que não se atenda plenamente a emenda, 
mas o texto diz o seguinte, no § 2º do art. 2º:

“Art. 2º ...................................................
§ 2º Na hipótese prevista no caput” – ou 

seja, nas operações de aquisição ou de in-
corporação pelo Banco do Brasil e pela Caixa 
Econômica Federal – “percentual do preço a 
ser desembolsado na operação de aquisição 
de participação societária poderá ser apar-
tado para depósito em conta aberta junto à 
instituição financeira adquirente, para fazer 
frente a eventuais passivos contingentes não 
identificados, ficando o Banco do Brasil S. A. 
ou a Caixa Econômica Federal, conforme o 
caso, autorizado a debitar a referida conta 
sempre que identificado algum passivo des-
sa ordem, nos termos fixados no contrato de 
aquisição.” 

Ou seja, assim que o Banco do Brasil ou a Cai-
xa Econômica adquirirem uma carteira ou um banco, 
montar-se-á uma conta apartada no Banco do Brasil 
ou na Caixa Econômica com parte dos recursos do 
adquirente. Caso seja descoberto algum passivo no 
futuro, ele será coberto exatamente com recursos da-
quela conta.

O Deputado Fernando Coruja solicita garantias 
extraordinárias, mais garantias. Mas a forma que S.Exa. 
propõe não posso acolher no meu texto, porque não 
está explicitada. Seria mais do mesmo.

Portanto, do jeito que está, o texto atende à pre-
ocupação do Deputado Fernando Coruja, mesmo que 
parcialmente, e dá certa tranqüilidade aos contribuin-
tes brasileiros, através da Caixa Econômica Federal, 
e aos acionistas minoritários do Banco do Brasil, pois 
qualquer passivo a descoberto contará com uma conta 
para que haja reembolso aos adquirentes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Peço a palavra 
para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, concedo a palavra ao Deputado Duarte No-
gueira, pelo PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ou-
vindo o Deputado João Paulo Cunha falar na condição 
de Relator, achei até que S.Exa. fosse apoiar o desta-
que apresentado pelo PPS. Digo isso porque vamos 

orientar favoravelmente ao destaque e porque duas 
coisas precisam ficar claras.

O Banco do Brasil tem capital majoritário do Po-
der Público, mas é uma empresa de capital aberto. 
Portanto, eventuais prejuízos a ele gerados vão refletir 
no seu capital acionário e nos seus investidores. E a 
Caixa Econômica Federal ainda mais, em razão das 
suas prerrogativas, porque é 100% pública. Portanto, 
é cabível essa emenda.

Vamos apoiá-la e orientar o voto favorável a ela, 
ainda mais porque a emenda ressalta o fortalecimen-
to do Poder Legislativo, ao estabelecer a remessa ao 
Congresso Nacional para ratificação, 60 dias depois 
das operações realizadas.

Orientamos o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Democratas?
O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas orienta favoravelmente à emenda apresentada pelo 
Deputado Fernando Coruja, do PPS, por acreditar que 
ela aperfeiçoa o texto da medida provisória, uma vez 
que dá transparência às operações.

Lembro que a emenda em votação busca também 
resguardar o direito da sociedade brasileira, porque 
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são 
instituições públicas e pertencem ao País. 

O texto original da medida provisória não impõe, 
apenas faculta, nestes termos: 

“Art. 2º  ..................................................
§ 2º Na hipótese prevista no caput, per-

centual do preço a ser desembolsado na ope-
ração de aquisição de participação societária 
poderá” – poderá, é uma condicional – “ser 
apartado para depósito em conta aberta junto 
à instituição financeira adquirente (...).”

Já a emenda do PPS vem, de forma impositiva, 
fazer com que os acionistas...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, concedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira, 
que falará pelo Bloco.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta me-
dida provisória é uma das que mais se justificam como 
tal, porque a matéria é relevante e urgente, sim.

O que se está fazendo aqui é dar ao Governo 
ferramentas, as quais o Governo poderá usar ou não. 
E neste caso dos bancos o que se que impedir é uma 
crise sistêmica. Se deixarmos exclusivamente o setor 
privado administrando isso, o grande banco vai es-
perar aquele pequeno banco ficar na situação mais 
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lamentável para comprá-lo por menos, é claro. E aí 
pode quebrar um pequeno banco aqui, outro ali – isso 
tudo é muito entrelaçado –, podendo afetar também a 
posição até de um grande banco.

A presença do Estado, neste caso, é para impedir 
que, diante da dificuldade, estimule-se ainda mais a di-
ficuldade daquele que já atravessou o espelho. E o Es-
tado brasileiro poderá impedir que aconteça aquilo que 
aconteceu lá fora, especialmente nos Estados Unidos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por-
tanto, o Bloco vota...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, sabe 
que eu até me sinto tentado a falar mais para que 
V.Exa. possa revelar ainda mais esse sorriso com o 
qual V.Exa. nos faz sair da tribuna?

Portanto, votamos pelo texto, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PT?
O SR. PEPE VARGAS (PT – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB. 
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB, Sr. Presiden-
te, vota “não”, porque essa emenda é inócua. Respon-
sabiliza-se por qualquer atividade a entidade toda, ou 
seja, todo o capital da entidade. Não se pode fazer uma 
emenda responsabilizando apenas determinada parte 
da incorporadora. Isso é inconstitucional. 

Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PMDB.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PPS.
O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSC. 
(Pausa.) 

Como vota a Minoria?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pode 
até ser inócua a emenda, mas deixa claro o desvir-
tuamento da natureza da Caixa Econômica Federal, 
que é 100% do Governo, é 100% do povo brasileiro. O 
Banco do Brasil é um banco comercial, de controle do 
Governo, e que tem que se submeter a regras. Imagi-
nem expor a Caixa Econômica às mudanças que estão 
sendo propostas. Ora, criar banco de investimento!? 
Quem vai se responsabilizar? Quem vai controlar toda 
essa estrutura, toda essa situação de aquisições?

Honestamente, como homem público, como so-
cialdemocrata, penso que o desvirtuamento das fina-
lidades é o ponto central de toda essa discussão. O 
Banco do Brasil tem de competir, tem a obrigação de 
crescer, mas a Caixa Econômica não. A Caixa Eco-
nômica é do Fundo de Garantia, da poupança, do in-
teresse nacional. Isso é completamente diferente do 
que está sendo discutido.

Abrir um banco de investimento na Caixa Eco-
nômica é uma coisa...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Mi-
noria vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Emenda nº 47.

EMENDA Nº 47

Acrescente-se ao art. 2º da Medida Provisória nº 
443/08, os seguintes parágrafos:

 “Art. 2º  .................................................
 ..............................................................
§ 3º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa 

Econômica Federal deverão exigir que os acio-
nistas controladores da instituição financeira 
da qual adquirirem participação societária ofe-
reçam garantias suficientes para o caso de o 
valor apartado para fazer frente aos passivos 
contingentes não identificados, a que se re-
fere o § 2º, não cobrirem o valor total desses 
passivos.

§ 4º Caberá ao Banco Central do Brasil 
autorizar ou não a aquisição de que trata o 
caput, com base em análise das condições de 
solvência da instituição financeira adquirida, na 
análise das garantias oferecidas bem como na 
aprovação do valor da operação apurado nos 
termos do § 1º. 

§ 5º Caso a aquisição de que trata o ca-
put seja autorizada pelo Banco Central, nos 
termos do parágrafo anterior, o Congresso 
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Nacional deverá ratificar tal decisão em até 
60 dias. Caso o Congresso não se manifeste 
neste prazo a operação fica autorizada nos 
termos definidos pelo do Banco Central.

§ 6º Até que o Congresso Nacional autori-
ze as operações de aquisição estas deverão ser 
tratadas como uma oferta firme pendente.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB, em per-
muta com o Líder da Minoria.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero destacar os avanços substantivos 
que fizemos no aprimoramento desta medida provisó-
ria. A urgência e relevância desta medida provisória, 
bem como a necessidade de uma ação eficiente para 
combater a crise econômica, são a motivação de to-
dos aqui.

Nós da Oposição estaremos todo o tempo, dentro 
de uma crise que apenas se inicia, atentos a isso, para 
que façamos o melhor. O Brasil precisa disso.

É de forma muito inquietante que começamos a 
ouvir notícias de desemprego e dispensa de trabalha-
dores em diferentes setores da economia. Esperamos 
que essa maior vitalidade na ação do Governo, a maior 
eficiência em colocar liquidez no sistema bancário, a 
fim de que ele possa contribuir para efetivamente man-
termos empregos e salários dos brasileiros, tenha o 
melhor resultado.

Sr. Presidente, quero ponderar a respeito des-
sas duas emendas apresentadas pelo PSDB. Quanto 
à emenda relativa à concessão e autorização de cré-
dito, no BNDES, de 3 bilhões de reais para empresas 
empreiteiras que estejam realizando obras do PAC, 
não há – e desafio qualquer Parlamentar desta Casa 
a ocupar esta tribuna e desmentir o que vou dizer ago-
ra – nenhuma sustentação objetiva, transparente e 
aceitável para ela. Essa emenda deveria envergonhar 
o Parlamento. Não estou fazendo aqui considerações 
de natureza pessoal. Os que a defendem merecem 
de mim o maior respeito. Mas não há o que justifique 
tomarmos 3 bilhões de reais do Tesouro e colocarmos 
no BNDES para atender às empreiteiras que prestam 
serviço ao PAC.

Por que não atender todas as outras empreitei-
ras? O Ministro da Fazenda, ontem, nesta Casa, foi 
contra essa emenda, dizendo que as obras do PAC, 
aquelas que estão em andamento, são medidas duas 

vezes por mês, e cada medição merece uma fatura e 
um pagamento. De onde vem essa necessidade de 
crédito especial para empreiteiras do PAC junto ao 
BNDES, com taxas já pré-acordadas de juros, quan-
do nós temos no próprio BNDES linha de 18% ao ano 
para capital de giro e que podem ser disponibilizadas 
para essas empreiteiras?

Sr. Presidente, não votamos nessa emenda. Fa-
zemos um apelo aos Parlamentares desta Casa para 
que não cedam. Isso, mais uma vez, envergonha o 
Parlamento. Por que as empreiteiras do PAC? Todas as 
empreiteiras do Brasil, as empresas de construção civil, 
as empresas de habitação estão procurando constituir 
capital de giro para manter seu fluxo de produção. 

Com essa medida provisória – inclusive foi um 
avanço extraordinário –, estamos permitindo à Caixa 
Econômica Federal que participe de sociedades de 
propósitos específicos para a produção de unidades 
habitacionais. Isso tem transparência, é defensável e 
é absolutamente necessário para manter o emprego 
e o salário no setor da construção civil. 

Agora, essa emenda para empreiteiro do PAC é 
uma vergonha. Repito, Sr. Presidente, é uma vergonha! 
E o Parlamento não deveria submeter-se a isso.

De outra parte, Sr. Presidente, o Relator foi muito 
positivo quando acolheu o parágrafo único para o art. 
3º, permitindo, então, um foco muito objetivo na ação 
da Caixa Econômica Federal para a participação em 
Sociedade de Propósito Específico e produção de 
habitação.

Agora, ao manter o art. 4º, a Caixa Econômica 
Federal fica autorizada a constituir um banco de in-
vestimento, o que novamente Sr. Presidente, desfoca 
completamente o propósito da instituição.

No artigo anterior, nós focamos no interesse 
público: o emprego, o salário, a habitação, a casa do 
brasileiro. No art. 4º, nós desfocamos e colocamos a 
Caixa Econômica Federal à mercê de negócios de 
qualquer natureza: de aquisição, de participação em 
qualquer tipo de empresa, que poderá levar a institui-
ção a vários tropeços, a tudo aquilo que não quere-
mos mais. Queremos instituições públicas e sólidas. 
As instituições sólidas, hoje, são o Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. Mais sólidas serão amanhã 
com os instrumentos que estamos concedendo nesta 
medida provisória. Mas a Caixa Econômica poderá 
ser vitimada pela manutenção do art. 4º desta medi-
da provisória.

Por isso, faço aqui esse apelo às Sras. e aos Srs. 
Deputados. Não se trata de rinha – e já mostramos isso 
ao longo desses meses –, mas de interesse do País, 
de interesse público, de manutenção do emprego e da 
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renda e de sustentação dessas duas grandes institui-
ções: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

A Caixa não carece dessa Caixa Investimento, 
porque daí poderá vir muita coisa negativa para a ins-
tituição. Se podemos evitar, e está ao nosso alcance, 
evitemos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pror-
rogo a presente sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Waldir Neves, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Minoria.

O SR. WALDIR NEVES (PSDB – MS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, acho que estão mais do que claras 
as boas intenções da Oposição nesta Casa. Demons-
tramos nosso compromisso com o País.

Indubitavelmente, a discussão evoluiu muito de 
ontem para hoje, o Relator aprimorou alguns pontos. 
Mas ficamos um pouco estarrecidos ao acharem que 
somos aqui acéfalos, quando tentam se utilizar da crise, 
e o Governo envia para esta Casa medidas anticrise 
e alguns setores pegam carona nessas medidas para 
resolver problemas absolutamente alheios à crise, 
colocando nas medidas interesses menores. Temos é 
de nos preocupar com a real situação da crise e suas 
conseqüências. 

Sr. Presidente, apesar de tudo isso, não vamos 
criar obstáculos para a votação desta medida provisó-
ria. Mas cabe denunciarmos, mostrarmos à sociedade 
quem é quem, o que queremos, como nos conduzimos 
nesta Casa. Não vamos criar obstáculos, mas, obvia-
mente, vamos apresentar nossos destaques, sobretu-
do para a votação nominal do art. 7º, essa verdadeira 
aberração, essa medida que diminui o Parlamento, 
uma vez que atende a interesses determinados, com 
endereço certo e CPF conhecido, mas não tem abso-
lutamente nada a ver com a crise. 

Sr. Presidente, eu gostaria de citar alguns exemplos 
de demonstração de grandeza e desprendimento.

Semana passada, visitou esta Casa o Governa-
dor de São Paulo, o ex-Parlamentar desta Casa José 
Serra, que fez parte do Governo que ajudou a cons-
truir a estabilidade da economia, o Governo que criou o 
PROER, para assegurar, hoje, neste momento de crise, 
a estabilidade das nossas instituições financeiras.

Mas ouvimos neste plenário algumas vozes disso-
nantes, as mesmas que naquela época foram contra o 
PROER, se manifestarem contra a decisão inteligente 
do Governador José Serra de injetar 4 bilhões de reais 
na indústria automobilística de São Paulo, garantindo 
para o Estado a manutenção de 1 milhão de empregos 
e de outros 5 mil estágios.

José Serra veio a Brasília conversar com o Mi-
nistro Mantega para oferecer sua experiência em fa-
vor do Brasil. Nesta hora não se pensa em partido, 
não se pode ser pequeno, é preciso agir pensando 
na sociedade.

Exemplo idêntico deu o Governador de Minas 
Gerais, Aécio Neves, coincidentemente, ambos do 
PSDB. Aécio Neves injetou mais de 1 bilhão de reais 
para estimular a pequena e a microempresa de Minas 
Gerais, base da economia do Estado. 

Essas são demonstrações de que o PSDB se 
preocupa com o País, não torce para o “quanto pior, 
melhor”, não faz política de dono de funerária. O PSDB 
defende a política do resultado, a política que beneficia 
o povo brasileiro, independentemente de quem esteja 
governando o Brasil.

É assim que fazemos oposição, uma oposição res-
ponsável. Não fazemos oposição ao País, não fazemos 
oposição à sociedade, e sim a algumas articulações, 
a alguns encaminhamentos equivocados. 

Com toda a humildade, Sr. Presidente, com des-
prendimento e grandeza, oferecemos a contribuição 
de quem já esteve no Governo e enfrentou 4 crises, 
portanto tem know-how, tem conhecimento, tem ba-
gagem a oferecer.

Ressalto, portanto, Sr. Presidente, a postura de 
estadista do Governador José Serra, que faz uma 
excelente administração em São Paulo e tem grande 
conhecimento dos problemas nacionais, e também o 
exemplo do Governador Aécio Neves. Ambos estiveram 
aqui em mais uma demonstração de grandeza. Não 
vieram tratar de projetos pessoais, e sim discutir com 
a bancada, orientar-nos e também às autoridades do 
Governo sobre como nos conduzir de forma a contribuir 
para que o País possa ter esperança em dias melho-
res e não fique preso a discussões inócuas, que não 
contribuem para o nosso desenvolvimento.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo Democratas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não há mais 
nenhuma dúvida, nem para o Congresso Nacional nem 
para o Brasil, sobre a real postura da Oposição dian-
te deste grave momento de crise econômica mundial, 
que afeta diretamente a economia brasileira. Ao con-
trário do que fazia a Oposição do passado, liderada 
à época pelo PT, que apostava na lógica do “quanto 
pior, melhor”, temos dado demonstrações claras de 
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postura responsável, equilibrada e antenada com os 
interesses e as necessidades do Brasil.

Mas é claro que essa nossa postura responsável 
não nos impede de fazer críticas, que são tão impor-
tantes quanto o apoio, para que esta Casa cumpra seu 
papel de melhorar a medida provisória encaminhada 
pelo Poder Executivo.

Na minha opinião, o Governo editou a Medida Provi-
sória nº 443/08 no escuro. Prova disso foi o texto encami-
nhado a esta Casa, cheio de lacunas e de imprecisões, um 
texto que abria espaço para dúvidas e questionamentos.

Nós do Democratas reunimos nossa bancada 
na Câmara e no Senado, liderados pelo nosso Presi-
dente, o Deputado Rodrigo Maia, e apresentamos um 
documento público expondo nossas críticas e nossas 
sugestões para que se promova o necessário aperfei-
çoamento da Medida Provisória nº 443/08. 

Creio que o texto que estamos votando hoje, ob-
jeto do parecer do Deputado João Paulo Cunha – a 
quem cumprimento pela postura educada, cortês e sen-
sível que manteve ao longo deste processo –, é muito 
melhor do que o texto encaminhado a esta Casa pelo 
Poder Executivo. Conjuntamente, soubemos construir 
alguns avanços que serão importantes para o País, 
como, por exemplo, a criação de uma Comissão Mista 
de Deputados e Senadores para acompanhar, controlar 
e fiscalizar todas as negociações que eventualmente 
venham a ser feitas pelo Banco do Brasil e pela Caixa 
Econômica. O Banco Central, o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica terão de prestar informações e es-
clarecimentos, com hábito e rotina, a essa Comissão 
Especial, o que tornará o processo mais seguro e mais 
transparente. Haverá mais rigor no acompanhamento 
das negociações, e assim retira-se dos dirigentes des-
sas instituições o poder discricionário de tomar qualquer 
decisão, sem respeito ao dinheiro público.

A luta do Democratas, do PSDB e do PPS, por-
tanto, da Oposição, desde o início deste processo, foi 
travada para que o dinheiro público, o dinheiro do ci-
dadão brasileiro, fosse respeitado, sobretudo para que 
cada centavo que possa ajudar o Brasil a atravessar 
esta grave crise econômica seja aplicado com respon-
sabilidade, com parcimônia e com inteligência. 

Na medida provisória não havia estabelecimen-
to de um prazo, e nós dissemos que sem prazo não 
votaríamos a matéria, porque não podíamos dar carta 
branca ao Governo, que, a qualquer tempo e a qual-
quer hora, quem sabe, poderia promover um processo 
de estatização que não é compatível com os precei-
tos da economia moderna. Não podemos utilizar esta 
medida provisória para abrir espaço a um processo 
de estatização que só se coaduna com a economia 
de décadas e décadas atrás, do século passado, que 

não se ajusta à modernidade, à contemporaneidade, 
aos princípios que temos de defender para a econo-
mia do século XXI.

Sr. Presidente, vamos fazer um embate democrá-
tico na luta pelos destaques, sobretudo para evitar que 
as empreiteiras que têm negócios com o Governo, as 
que estão executando obras do PAC e eventualmente 
fizeram maus negócios em outras atividades privadas, 
recebam dinheiro fácil do BNDES. Esse dinheiro é do 
Tesouro Nacional. As empreiteiras que fizeram maus 
negócios não podem ser premiadas com dinheiro do 
povo brasileiro! Nós vamos fazer este debate.

Da mesma forma nos preocupa a criação da Cai-
xa – Banco de Investimentos, que vai poder adquirir 
ações, sim, de empresas de construção, de empresas 
imobiliárias. E vai haver um conflito de interesses, por-
que a Caixa Econômica Federal é reguladora do mer-
cado, é financiadora, e agora pode se tornar sócia de 
empresas desse mesmo mercado.

Encerro, Sr. Presidente, reforçando o apelo que fiz 
ao Relator, Deputado João Paulo Cunha, para que seja 
interlocutor junto ao Ministério da Fazenda – e S.Exa. já 
se dispôs a isso –, a fim de que uma emenda nossa que 
não foi acatada em seu parecer possa ter seguimento.

Propomos que se faculte a Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios que refinanciaram suas dívidas junto 
à União, através de contrato de confissão, promessa 
de assunção, consolidação e refinanciamento de dívi-
da, ou que possuírem contratos de empréstimos com 
a União, através da Caixa Econômica Federal, BN-
DES ou Banco do Brasil, efetuarem o pagamento das 
prestações mensais contratadas mediante a cessão 
de títulos públicos federais.

Esse é um reclame importante de Estados e 
Municípios. Peço que o Relator da matéria e o Líder 
do Governo possam nos ajudar na interlocução junto 
ao Executivo para que essa matéria não se perca e 
que a partir da aprovação da MP nº 443/08 possamos 
também ajudar Estados e Municípios.

Acho, Sr. Presidente, que o País ganha, espero que o 
Senado melhore ainda mais o trabalho feito na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Lí-
der Fontana também está inscrito. Eu o chamarei no 
momento que S.Exa. escolher.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa destaque de bancada no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 
161, I e § 2º, combinado com o art. 117, IX do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado do artigo 
4º, da Medida Provisória nº 443, de 2008.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – José Aníbal, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 
acordo, este destaque vai a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente, Deputado José Genoíno. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou favorável a 
que se mantenha o texto e sou contrário ao destaque, 
até porque ele só tem fundo ideológico.

Na verdade, estamos discutindo aqui a questão 
de fundo: a necessidade de um instrumento para per-
mitir, tanto à Caixa quanto ao Banco do Brasil, fazerem 
aquisições, como algo inerente à sociedade capitalista. 
Cercear esse direito seria limitar a condição do Estado 
brasileiro, da sociedade brasileira, de blindar o País 
contra qualquer tipo de efeito negativo desta crise.

E esse contexto foi que permitiu que o Brasil fos-
se incluído naquele círculo mágico no qual o Banco 
Central americano incluiu Brasil, México e Cingapura 
como países seguros, passíveis de receber do banco 
americano mais de 30 bilhões de reais para fazer o 
swap cambial.

Então, ao tentar descaracterizar esse instrumen-
to, criando dificuldade... E temos de ter clareza que a 
economia real tem sido movimentada pelas obras do 
PAC. E as obras do PAC não vão permitir que você, 
cidadão, que trabalha na construção civil, que está 
construindo rede de esgotos, de água tratada, perca 
o emprego, porque a preocupação é de que a crise 
financeira internacional não venha a contaminar a 
nossa economia real. E essa economia real tem sido 
mobilizada, motivada, pelas obras do PAC.

Então, essa proteção ao PAC é o que se busca 
fazer. Não só proteger o sistema financeiro, que é a 
economia financeira, mas, principalmente, fortalecer 
e dar estabilidade econômica a essa economia real, 
sensivelmente motivada pelas obras do PAC.

E o destaque visa retirar isso do texto. Foi uma 
emenda acatada pelo Relator que poderia, em outros 
contextos, permitir dúvidas no tocante à sua essen-
cialidade. Mas, neste contexto, ela é essencial para 
permitir que o Governo dê continuidade e dê seguran-
ça àqueles que dependem das obras do PAC para ter 
acesso a água tratada e a esgoto sanitário.

Por essa razão, sou contrário ao destaque e fa-
vorável ao texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, este destaque, de autoria do PSDB, suprime 
o art. 4º, que cria a Caixa-Par.

Qualquer analista razoavelmente informado en-
tende que, ao permitir que isso se realize, estar-se-ão 
desvirtuando totalmente as atribuições de 100% de 
banco público que a Caixa Econômica tem.

Dizer que isso é picuinha ideológica da Oposição 
é contraditar o próprio argumento que está sendo utili-
zado. O BNDES já tem o BNDESPAR. Se você quiser 
fazer investimentos na forma como está sendo aqui 
proposto, para ajudar empresas que realizam atividades 
de saneamento básico ou qualquer outra finalidade de 
interesse social, já possui os instrumentos para tal.

O que se está tentando fazer é procurar trans-
formar a Caixa Econômica Federal, com outras atri-
buições além daquelas pelas quais foi criada. Não há 
nenhuma razão para a aprovação desse art. 4º, que 
cria a Caixa-Par. Hoje, há total descontentamento por 
parte de grande parcela das pessoas que entendem 
as atividades da Caixa Econômica com o que está 
sendo feito e proposto nesse artigo, na forma desta 
medida provisória.

Vou mais além: você poderia fazê-lo por meio de 
uma sociedade de propósitos específicos e não da for-
ma como se está querendo fazer, com este artigo.

E mais: a Caixa Econômica Federal está sendo 
utilizada como instrumento de salvação para muitas 
outras possibilidades de salvação de empresas ou de 
entidades que estariam em situação... não fruto da 
crise, problemas da crise, mas fruto de problemas de 
gestão. E não cabe ao Governo ser salvador e acolhe-
dor de pessoas ou entidades que tomaram decisões 
erradas. Em nada isso vai contribuir para mitigar os 
efeitos da crise na geração de emprego, de renda, 
na manutenção da atividade econômica, da atividade 
produtiva do nosso País. 

Estão dando carona, numa medida provisória, 
a assuntos que não têm urgência e que, ao mesmo 
tempo, não encontram justificativa plausível para as 
finalidades, como estão procurando fazer aqui.

Portanto, nós do PSDB vamos orientar o voto a 
favor deste nosso destaque, contra o texto, com base 
nos argumentos que estamos aqui a apresentar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar contrariamente, Deputado João Paulo 
Cunha.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este destaque talvez seja o mais importante, do ponto de 
vista de conteúdo, a ser decidido por este Plenário.

Para que os Srs. Deputados entendam, a medi-
da provisória é dividida em 2 partes. Os arts. 1º e 2º 
constituem uma empresa de participações, tendo a 
Caixa Econômica como agente majoritário.
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A partir da constituição desta Caixa, nós aceita-
mos uma emenda da Oposição estabelecendo uma tra-
va para o setor imobiliário, dizendo que a Caixa-Par só 
poderá participar por meio de sociedade de propósito 
específico. Ou seja, de uma construtora grande a Caixa-
Par não poderá participar. Entretanto, desta empresa 
grande, 2, 3, 10 empreendimentos, a Caixa-Par poderá 
participar dessa parcela da empresa que está sendo 
transacionada com a Caixa Econômica Federal.

A segunda parte da medida cria aquilo que se 
chama banco de investimento. Por que o art. 4º ex-
pressa: “Fica autorizada a criação da CAIXA – Ban-
co de Investimentos?” Porque há uma resolução, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do Conselho Mo-
netário Nacional, de nº 2.624, consolidada na época 
de Arminio Fraga Presidente, que estabelece o que 
é banco de investimentos. E essa própria resolução 
exige que, portanto, o nome de fantasia tenha “banco 
de investimento”.

Eu diria aos companheiros do PSDB, que estão 
preocupados, que o próprio critério, Deputado Duarte 
Nogueira, de constituição do banco de investimentos 
define em seus propósitos que o banco de investimento 
não tem como objetivo central adquirir e ser proprie-
tário perene daquilo em que ele investe. A atribuição 
do banco de investimento é exatamente fazer circular. 
Por isso que, na resolução que institui o banco de in-
vestimento, determina-se que do patrimônio líquido 
do banco de investimento somente 50% poderão ser 
imobilizados.

Portanto, se a Caixa Investimento quiser adquirir 
uma empresa de habitação, e essa aquisição ultrapas-
sar 50% do seu patrimônio líquido, será negado pelo 
Conselho Monetário Nacional. Então, não há essa pre-
ocupação que V.Exa. traz, por mais justa e correta que 
seja. Não há condições por causa do arcabouço que 
se institui em torno do banco de investimento. Não há 
essa preocupação.

Lembro a V.Exa. que, quando foi constituído o BN-
DESPAR, na época do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, também havia preocupações semelhantes 
de V.Exa. No entanto, o BNDESPAR se transformou 
numa grande empresa, numa empresa que recupera... 
(o microfone é desligado) ...que tem uma remuneração 
muito positiva, que capitaliza o BNDES e que permite 
que ele tenha dividendos, mais do que o normal numa 
operação triangular ou numa operação cotidiana.

Foi uma operação correta.
Termino, Deputados do PSDB, dizendo a V.Exas. 

o seguinte: o momento é o de buscarmos saídas in-
ventivas, aquilo que possibilita termos, por parte do 
Estado, instrumentos para enfrentar a crise.

V.Exa. é de um partido que hoje anuncia um ins-
trumento fundamental: o Estado de São Paulo cria, 
no dia de hoje, um banco de fomento, para fazer com 
que a economia de São Paulo tenha um desaguadou-
ro – possa buscar nesse banco saída para enfrentar 
a crise.

A Caixa-Par, fique tranqüilo V.Exa... Eu não te-
nho autoridade para dar essa tranqüilidade a V.Exa., 
mas a Caixa, banco de investimento, funcionará como 
o Banco do Brasil.

Eu trago aqui o organograma do Banco Brasil 
Investimentos. O Banco do Brasil Investimentos foi à 
Bahia e comprou a Companhia de Participações Aliança 
da Bahia; o Banco do Brasil Investimentos entrou na 
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, na Brasil 
Veículos, na Itajobi Geração de Energia. O banco de 
investimentos do Banco do Brasil tem feito operações 
que têm capitalizado e se tornado, na concorrência do 
sistema financeiro, um instrumento fundamental para 
o Estado brasileiro, mas também para uma parcela 
grande de cidadãos.

Pode ficar, Deputado Duarte Nogueira – e, na 
pessoa de V.Exa., o PSDB todo –, tranqüilo. Esse ins-
trumento da Caixa Econômica não será, evidentemente, 
usado por 70% dos correntistas da Caixa, que ganham 
até 2 salários mínimos, porque a Caixa é um banco 
popular. Mas será utilizado por aqueles que querem 
enfrentar a crise econômica.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, Deputado Paulo Bornhausen.

O debate de mérito é bom. 
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Sem 

revisão do orador.) – É.
Deputado João Paulo, não sei onde V.Exa se 

encontra, mas já que Duarte Nogueira utilizou o seu 
tempo, agora vou utilizar o tempo para dizer que uma 
coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

V.Exa. mistura um banco como o Banco do Brasil, 
que tem ações na Bolsa, que tem ações na mão do pú-
blico, do cidadão brasileiro, não só do Governo, e que, 
portanto, está sujeito a regras muito claras para esse 
tipo de banco. A Caixa é um banco 100% público.

Agora, essa não é a pior questão deste artigo. A 
criação do banco de desenvolvimento... E a Oposição 
já fez a sua parte, nos arts. 1º e 2º, impedindo que a 
Caixa faça a compra de ações de empresas imobiliá-
rias, fazendo, aí sim, com transparência, sociedades de 
propósito específico, que vão estimular o crescimento 
da economia, e por meio da construção. Mas no art. 
4º se volta atrás e se diz que o banco de desenvolvi-
mento da Caixa vai poder, sim, comprar até 50% do 
seu capital, ou seja, o que for participação acionária, 
de empresas às quais ele mesmo vai emprestar o di-
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nheiro do trabalhador brasileiro, o dinheiro do poupa-
dor brasileiro! 

Quer dizer, ela é o agente regulador do setor 
imobiliário; a Caixa tem os recursos para fazer os em-
préstimos; e agora será sócia de quem vai tomar. Só 
que sócia, Deputado João Paulo, criando um grande 
problema: a assimetria de mercado. Sei que V.Exa. 
está com boa vontade: está querendo acertar, assim 
como todos nós. 

Deputado Zonta, eu fui procurado pelo Dr. Val-
ter – 50 anos de construção civil; empresa local, em 
Florianópolis, das mais tradicionais, grupo sólido –, 
que me disse:

“Paulo, nós vamos quebrar porque, se a 
Caixa começar a comprar a participação des-
sas empresas que chegaram por aqui, como 
chegaram no Brasil inteiro, com dinheiro fácil, 
vendendo de uma forma que nós não podemos 
vender, e agora serão capitalizadas pelo próprio 
Governo, em 1 ano elas nos quebrarão. Com 50 
anos, nós vamos embora do mercado! Vocês 
vão tirar milhares de empregos de trabalhado-
res brasileiros e quebrar centenas de milhares 
de empresas sadias no Brasil, em troca de uma 
concentração de mercado das grandes empre-
sas. É isso o que vai acontecer, porque as pe-
quenas empresas, as médias empresas regio-
nais não terão, do banco de desenvolvimento 
da Caixa, a oportunidade de ter uma injeção de 
capital. Vão terão de fechar suas portas”.

Por isso, João Paulo, nós estamos aqui contestan-
do, não a forma... (O microfone é desligado.) Estamos 
querendo chamar a atenção do Plenário e de todos que 
estão aqui para o fato de que vamos votar uma coisa 
que deixa o pessoal da Caixa alegre, porque há mui-
tos anos tenta montar um banco de desenvolvimento, 
mas que não é o acesso da maioria das empresas de 
construção do Brasil, que são responsáveis pela maio-
ria dos empregos gerados nessa área.

As grandes da Bolsa, João Paulo, vão atingir o seu 
objetivo e conseguir que a Caixa banco de desenvol-
vimento injete capital e depois empreste o dinheiro do 
trabalhador brasileiro. E as nossas empresas menores, 
as pequenas, que são a maioria? Essa é a questão.

Sei que V.Exa. está com boa vontade, querendo 
acertar, mas nós vamos ter um problema grave, dentro 
de 1 ano ou 2 anos, no setor, em função da criação do 
banco de desenvolvimento da Caixa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para orientar a bancada, Democratas.
O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, merece aco-

lhimento a emenda apresentada pelo PSDB, porque, 
por tudo o que foi dito, não resta dúvida de que há 
contradição no texto original do PLV.

No parágrafo único do art. 3º, o Relator diz que 
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal só 
poderão investir na área da construção civil por meio 
de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE; 
por meio de projetos específicos, não colocando a 
empreiteira e a construtora com os recursos fruto do 
povo brasileiro.

Mas no art. 4º, que é intenção suprimir, libera o 
investimento na área da construção civil na emprei-
teira, não apenas nos projetos específicos. Ou seja, 
há uma contradição clara no texto do PLV, razão pela 
qual os democratas acompanham e apóiam a emenda 
apresentada pelo PSDB.

Nós orientamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PSDB.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB orienta “não” 
ao texto e “sim” ao nosso destaque.

E ressalvo o zelo ao diálogo que o Relator, Deputado 
João Paulo Cunha, abriu conosco durante toda a discus-
são da matéria. Inclusive, instantes atrás, mostrou-nos a 
consolidação das normas publicadas ainda na época do 
Presidente do Banco Central Arminio Fraga, do caráter 
temporário desses bancos de investimento. E mostrou, 
da tribuna, o organograma do Banco do Brasil.

Aí é que está a questão: o Banco do Brasil é uma 
empresa de capital aberto, de controle acionário ma-
joritário do Poder Público, mas com investidores em 
Bolsa. Não é o caso da Caixa Econômica Federal, que 
é um banco 100% público.

Essa é a nossa discussão, esse é o nosso pon-
to de não-convergência para essa questão e do não-
acolhimento, portanto, da justificativa para a criação 
da Caixa-Par. Entendemos existir outros instrumentos 
que podem ser utilizados para essa finalidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PR.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
encaminhar “sim” ao texto, pela manutenção do texto, 
entendendo que, neste momento, há, sim, uma con-
centração de mercado. Vai se buscar uma concentra-
ção de mercado para salvar as instituições e dar-lhes 
condição melhor na disputa. E o banco de investimento 
é essencial para a Caixa Econômica.

Por isso, Sr. Presidente, nós encaminhamos o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
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disse Alan Greenspan, pedindo desculpas ao povo do 
Planeta Terra, eles erraram, eles acharam que o mer-
cado regulava tudo. Mas agora o Estado é que está 
sendo chamado a resolver, o que não quer dizer tam-
bém que vai ser para sempre assim.

As nossas certezas têm prazo de validade. Isso 
é o que está demonstrado. Todo mundo que tem mui-
ta certeza precisa entender que tem um prazo de va-
lidade.

Aqueles que defendiam as regras do liberalismo, 
da economia pura, do mercado puríssimo, hoje estão 
refluindo, sem muita modéstia. Poderiam ter um pouco 
mais de modéstia e admitir, como Alan Greenspan, e 
pedir desculpas – erraram.

O que está sendo feito agora é dar instrumentos, 
Sr. Presidente! Nada disso é obrigatório, nada disso 
é compulsório. Isso é exatamente para limpar a crise 
que esses equivocados, de boa intenção, no passado 
produziram.

A propósito, quero cumprimentar o Governador 
José Serra pelos 4 bilhões colocados à disposição da 
indústria automobilística, para reduzir a possibilidade 
de desemprego em São Paulo. 

Sr. Presidente, o meu voto é “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-

co, “sim”.
PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Caixa Econômica é uma empresa pública. E tem outra 
característica: se fosse para ser um banco, como qual-
quer banco, aí não precisaria ser pública. Se é para ser 
igual a banco, ter instrumentos de banco, não precisa 
ser a Caixa Econômica.

Por isso, não faz sentido a Caixa criar instru-
mentos de participação, a Caixa-Par. Ela tem outra 
formação, ela não é igual ao UNIBANCO, que diziam 
que nem parece banco, mas que agora foi incorpora-
do pelo ITAÚ.

A Caixa é outra coisa. Não há lógica, no nosso 
entendimento, em transformar a Caixa num banco 
comum.

Nós encaminhamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como se 
pode ver, os nossos privatistas não se incomodam 
com a concentração dos bancos. Agora estão preocu-
pados com a concentração, num único setor estatal, 
das empreiteiras.

Outros querem financiar as empresas montado-
ras, mas não vêm que elas enviaram 5 bilhões para o 

exterior. Na semana passada, saiu em O Globo: cinco 
bilhões foram enviados pelas empresas montadoras 
para o exterior. E nós é que vamos bancar. Em vez de 
investirem em obras de infra-estrutura – metrô, trem 
–, em geral.

Nós entendemos que este é um bom momen-
to para discutir o seguinte: o Brasil precisa de mais 
Estado.

A grande divergência com João Paulo Cunha é 
que o Banco do Brasil tinha de adquirir, mas não devol-
ver, não sanear, para povo pagar e devolver à iniciativa 
privada. É o sistema financeiro público, para fomentar 
o desenvolvimento do Brasil.

Por isso, nós votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vota 

“sim”.
Minoria.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, 
nós estamos diante de uma crise financeira. Esta MP 
tem o condão de se antecipar à crise, ou o propósito 
de acalmar o mercado, possibilitando às instituições 
Banco do Brasil e Caixa Econômica adquirir institui-
ções financeiras, ou do ramo securitário, ou previden-
ciário. É a chamada possibilidade direta de ação do 
Estado. E aí, na linha de raciocínio do Deputado Miro 
Teixeira, certamente Keynes estaria muito satisfeito 
neste momento.

Mas é preciso tomar uma iniciativa, sim. Agora, 
imaginar que se vá mais adiante, com a possibilidade 
de um banco de investimento para a Caixa Econômi-
ca propriamente dita, nós entendemos que é um ex-
cesso, que é desvirtuar e invadir a operação da Caixa 
Econômica num terreno complexo, mais arenoso, mais 
difícil, portanto.

A nossa posição é no sentido de suprimir o art. 4º.
O art. 2º já foi corrigido com algumas iniciativas 

que foram apresentadas.
Enfim, o País passa a ter um mecanismo para 

enfrentar esta crise, que, disse o Presidente, talvez 
chegasse aqui como uma “marolinha”. Mas o que se 
vê é a formação de uma onda grande, de grandes cam-
peonatos, de ondas gigantes, de surf no Havaí.

Não queremos uma tsunami na economia do 
Brasil, mas sabemos que essas placas tectônicas da 
economia mundial estão se movimentando. Vamos 
torcer para que o País avance.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a pátria do 
neoliberalismo está comprando banco quebrado. A GM 
está correndo o risco de fechar. E aqui nós estamos 
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viabilizando a produção, o investimento, para não gerar 
emprego e comprometer o crescimento.

É outro rumo, é outro caminho. Investimento, sim; 
comprar banco quebrado, não. Nós estamos buscando 
um novo caminho para a falência dos pressupostos do 
modelo neoliberal. 

Portanto, nós votamos “não”.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PMDB encaminha “sim”... O PMDB encaminha 
“não”, Sr. Presidente, tendo em vista...

Sr. Presidente, corrigindo...
O SR. JOSÉ GENOÍNO – O nosso voto é “sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO – Sim! Foi o PT 

que encaminhou errado.
O PMDB encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 

PMDB não pode acompanhar o PT.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO – O PMDB enca-

minha “sim”, Sr. Presidente, até porque, na prática, o 
Governo propõe, e o PSDB age, até com mais rapidez, 
tentando injetar recursos em bancos para vendê-los 
ao Banco do Brasil.

O PMDB continua com a sua tese de defender a 
medida do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
“Sim”. 

PTB.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
acompanha o Relator.

Eu acho que o Relator fez o relatório preenchen-
do todos os requisitos anticrise.

O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

“Sim”.
PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV, 
“sim”.

PSC. (Pausa.)
Governo.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo é “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
“Sim”.

Esse é o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o dispositivo.

“Art. 4º Fica autorizada a criação da em-
presa CAIXA – Banco de Investimentos S.A., 
sociedade por ações, subsidiária integral da 
Caixa Econômica Federal, com o objetivo de 
explorar atividades de banco de investimento, 
participações e demais operações previstas 
na legislação aplicável.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, esta Casa, há diversas semanas, 
como não poderia deixar de ser, debate os impactos 
da crise do capitalismo global sobre a economia bra-
sileira. E hoje estamos aqui transformando em lei mais 
uma das iniciativas do Governo do Presidente Lula para 
enfrentar o impacto da crise em nosso País. 

Começo este diálogo com os colegas ressaltando 
o momento ímpar que o Brasil está vivendo. Fossem 
outras as condições da economia brasileira, diante do 
tamanho do impacto da crise no centro do capitalismo 
global, seguramente, hoje o Brasil estaria quebrado, 
como ocorreu em período recente.

As crises anteriores eram medidas em bilhões de 
dólares, como a da Ásia e a do México. Esta é medida 
em trilhões de dólares. Estamos tratando de uma crise 
em decorrência da qual boa parte do sistema financeiro 
dos Estados Unidos e da Europa quebrou. Os Gover-
nos e os Bancos Centrais da Europa e dos Estados 
Unidos estão literalmente comprando créditos podres 
e injetando dinheiro público no sistema bancário para 
evitar uma crise sistêmica de maiores proporções.

Qual é a situação do Brasil diante dessa circuns-
tância? Não tivemos nenhum banco quebrado, nenhum 
empresa quebrada. Estamos tão-somente tendo pro-
blemas de liquidez no sistema financeiro e no sistema 
de crédito brasileiros. 

Por outro lado, temos reservas de 207 bilhões 
de dólares – essas reservas, lembro, eram de menos 
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de 30 bilhões quando se iniciou o Governo do Presi-
dente Lula.

Mais do que isso, hoje o Presidente Lula e o Go-
verno brasileiro estão no centro dos debates globais 
sobre a principal medida para enfrentar a crise, isto é, 
refazer o sistema de regulação dos mercados finan-
ceiros globais. 

Ao contrário do que acabo de ouvir do Líder dos 
Democratas, o que o mundo pede é mais Estado, é mais 
controle e mais fiscalização, para evitar a repetição de 
incompetências como as que geriram as finanças glo-
bais especialmente ao longo dos últimos 15 anos.

Volto agora para o Brasil. Qual medida estamos 
votando neste momento? Dar ao Banco do Brasil e à 
Caixa Econômica Federal o direito de competir com 
bancos privados, caso haja necessidade – o que até 
o momento não ocorreu – da compra de uma institui-
ção bancária de menor porte que tenha problema de 
liqüidez momentâneo. 

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal 
não comprarão bancos falidos; o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal não usarão dinheiro público 
para, eventualmente, comprar uma carteira de crédito 
podre. Ao contrário. Eles competirão no mercado com 
os bancos privados em caso de circunstância que 
impeça continuidade das atividades de um banco de 
menor porte.

Da mesma forma que o UNIBANCO e o Banco 
Itaú realizaram negócio privado para a constituição de 
um novo banco, pergunto ao Democratas e ao PSDB 
se não acham que o Banco do Brasil pode ter – e deve 
ter, aliás – a prerrogativa de incorporar uma outra ins-
tituição bancária para se fortalecerem.

Quero referir-me agora a uma expressão usada 
pelo Líder do PSDB, que qualificou de “vergonha” uma 
emenda que agregamos ao texto. Eu me darei ao tra-
balho de ler parte da emenda, porque o tempo não me 
permite lê-la integralmente.

Diz a emenda:

“Fica a União autorizada a conceder cré-
dito ao BNDES no valor de 3 bilhões, em con-
dições financeiras e contratuais a serem defi-
nidas pelo Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. O crédito será concedi-
do assegurada a equivalência econômica da 
operação em relação ao custo de captação 
do BNDES”.

Não há nenhum subsídio público nessa linha 
de crédito que possa ser utilizado para financiar as 
obras do PAC. 

Por que o preconceito contra as obras do PAC? 
Por que, por exemplo, em São Paulo pode haver linha 

de crédito para o setor automobilístico e não pode ha-
ver, no plano federal, em condições de mercado, a fim 
de garantir, por 30 dias, 60 dias, 90 dias, crédito para 
a continuidade de uma obra, para a grande empresa 
que está construindo a Usina de Jirau? Por que isso 
deveria ser proibido? 

Evidentemente, alguém poderá dizer: o BNDES 
pode fazer esse tipo de operação sem necessidade 
dessa emenda. Concordo. Mas, então, que não se 
chame uma emenda como essa de “vergonha”, porque 
ela não encerra vergonha nenhuma. De forma republi-
cana, ela dispõe que recursos poderão ser entregues, 
como financiamento, para uma empresa que vai pagar 
o juro e o custo da operação. 

Outra coisa que me impressiona, Sr. Presidente, 
concluindo minhas palavras, é a resistência a que a 
Caixa Econômica tenha um banco de investimentos. 
Queremos mais mercado, queremos mais opções, es-
tatais e não estatais, privadas e públicas. O que não 
podemos é continuar incentivando o preconceito contra 
o que é público e estatal. 

Esses  2 bancos, Sr. Presidente, o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica, têm tido e terão papel decisivo 
no enfrentamento da crise. 

Portanto, parabéns ao Presidente Lula; parabéns 
aos Ministros Guido Mantega e Henrique Meirelles, 
porque, felizmente, para todos nós, brasileiros, o Bra-
sil está hoje entre os poucos países que podem dizer 
que estão sofrendo os menores impactos dessa crise 
global. Impactos teremos, mas temos um Governo apto 
a enfrentá-los e temos empresários e trabalhadores 
capazes de fazer do Brasil uma nação forte.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Maurício Rands, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, 
a discussão da MP nº 443 trouxe à tribuna algumas 
opiniões que, parece, não observaram atentamente as 
mudanças de paradigma que a crise acarretou não só 
no Brasil, mas no mundo inteiro.

Do mesmo jeito que em 1989 caiu o Muro de Ber-
lim, agora, em 2008, caiu o muro do fundamentalismo 
de mercado, a crença cega de que os mercados, seja 
o financeiro, seja o de capitais, deixados a si próprios, 
serão capazes de produzir as soluções desejadas pela 
sociedade. 

Como disse Boaventura de Sousa Santos, até li-
berais mais empedernidos, sintonizados com a ilusão 
do Estado mínimo, hoje reconhecem que a solução 
da crise passa pelo papel do Estado. E o papel do Es-
tado se dá em 2 momentos: o primeiro, para atacar a 
crise de liquidez, injetar capital de giro nas empresas 
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da economia real e fazer com que o sistema financeiro 
continue tendo a capacidade de financiar as ativida-
des produtivas. 

Por outro lado, o neokeynesianismo, que está 
sendo revalorizado, vai ser necessário num segundo 
momento. Num período de desaceleração da economia 
mundial, o Estado terá de ter sua função anticíclica re-
valorizada. O Estado, então, terá de investir em obras 
de infra-estrutura e em serviços públicos, e nós, a ca-
pacidade de produzir uma nova regulamentação.

As intervenções que estão sendo feitas pelo Go-
verno Lula, até agora, apontaram na direção correta. 
O Brasil não tem crise de solvência, seja no seu siste-
ma financeiro, seja nas empresas da economia real. O 
Brasil tem crise de liquidez. E  essa crise de liquidez foi 
enfrentada pela MP nº 442, que determinou a liberação 
dos depósitos compulsórios e, depois, estabeleceu a 
devida sanção para os bancos que estavam fazendo o 
empoçamento dos recursos, não provendo a liquidez 
preconizada pela liberação do depósito compulsório. 
Então, os recursos não canalizados para a liquidez 
deixaram de render. 

O que quer a Medida Provisória nº 443 que es-
tamos aprovando nesta sessão da Câmara dos Depu-
tados? Garantir que, nesse processo de consolidação 
do sistema financeiro brasileiro, o Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica, bancos públicos, tenham instru-
mentos para participar da competição. 

A fusão, anunciada na semana passada, do Itaú 
e do UNIBANCO foi a confirmação de que a Medida 
Provisória nº 443 é absolutamente necessária para que 
haja o mínimo de isonomia entre o setor financeiro pri-
vado, que está se reestruturando, e o setor financeiro 
público. Se juntamos, nobres pares, as necessidades 
que emergiram neste momento para o Estado – que 
tem de intervir para garantir liquidez e estimular a ati-
vidade econômica – com o processo de reestrutura-
ção do sistema financeiro que está em curso, temos 
de concluir que está correta a medida provisória que 
propicia à Caixa Econômica – o Banco do Brasil já 
tem banco de investimento – a criação de instrumen-
tos de que já dispõem as instituições financeiras do 
setor privado.

De um lado, abre-se a possibilidade de a Caixa 
Econômica criar um banco de investimento; de outro, 
a de fazer a Caixa-Par. Essa é a possibilidade confe-
rida pelo brilhante parecer do Deputado João Paulo 
Cunha, qual seja, a de que a Caixa Econômica possa 
adquirir participações societárias, sobretudo para so-
correr pequenos bancos com dificuldades de liquidez 
nesta crise por que passa o sistema financeiro inter-
nacional. E há até a possibilidade de a Caixa investir 
em empresas do setor imobiliário.

Fiquem tranqüilos aqueles que, parece, ainda 
não viram a derrota do fundamentalismo de mercado, 
da ilusão do dogma liberal. Fiquem tranqüilos, porque 
a limitação às participações societárias já foi definida, 
seja na MP, pela redação proposta pelo Deputado João 
Paulo Cunha, seja na legislação. Elas têm de ser fei-
tas numa empresa imobiliária de propósito específico, 
como sugeriu o Deputado Edinho Bez. E as partici-
pações societárias da Caixa Econômica têm de estar 
circunscritas a empresas imobiliárias com objetivo es-
pecífico tranqüiliza a preocupação aqui externada por 
alguns Deputados da Oposição. Além do mais, esse 
propósito específico da empresa imobiliária está ga-
rantido por outra lei que esta Casa e o Senado Federal 
já votaram: a Lei da Afetação do Patrimônio Imobiliário. 
Então, o investimento da empresa imobiliária afetado 
para aquele empreendimento garante que a partici-
pação societária feita pela Caixa-Par, que poderá ser 
criada, tenha as limitações aqui defendidas por alguns 
Deputados de Oposição.

Além dessas medidas, a MP nº 443 garante a re-
alização de operações de contratos de swap, ou seja, 
aquisição de dólar sem empréstimo. E não é emprés-
timo porque não tem juros, mas apenas a conversibili-
dade do real em dólar, o que mostra o reconhecimento 
internacional da força da encomia brasileira.

Todos reconhecem que as medidas adotadas 
estão fazendo com que o Brasil esteja ainda mais pre-
parado para a crise.

Portanto, saudosos do fundamentalismo de mer-
cado, atentem para o que está acontecendo! Hoje, o 
Estado regulado, transparente e eficiente voltou a ter 
participação na solução dos problemas econômicos

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Resultado de votação: 

VOTARAM

SIM                                                249; 
NÃO                                                 75; 
ABSTENÇÃO                                     1;
TOTAL                                             325.
O TEXTO FOI MANTIDO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 443/2008 – DVS – PSDB – AR-
TIGO 4º – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 12-11-2008 13:37
Encerramento da votação: 12-11-2008 13:55
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. CLAUDIO DIAZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito seja 
dado como lido texto da revista IstoÉ que trata do Go-
verno do Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Deputado, neste momento não há como dar como lido.

Peço aqueles que forem justificar ausência que 
não o façam agora. Teremos, em seguida, votação 
nominal. Por favor, permaneçam em plenário para ga-
nharmos tempo.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, che-
guei 1 minuto atrasado. Votei com o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa destaque de bancada do PSDB no se-
guinte teor:

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, inciso I e § 2º, combinado com o 
art. 117, IX, do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, destaque para votação em 
separado do art. 7º do PLV apresentado à Me-
dida Provisória nº 443/08 (texto acrescido ao 
projeto de lei de conversão)”.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 
2008. – Bonifácio de Andrada, Vice-Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Tadeu Filippelli, que falará contra a matéria.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, começo por parabenizar o Deputado João 

Paulo Cunha, Relator, pelo trabalho realizado com a 
MP nº 443, e prossigo para abordar a emenda apre-
sentada pelo PMDB, que se preocupa com a indústria 
da construção civil.

Ouvi atentamente o discurso do Líder do PSDB, 
que insiste em uma repetição sistemática contra a 
emenda. Aliás, apenas pode fundamentar esse tipo de 
discurso uma posição política contra o PAC.

O próprio Governo, com a preocupação de ga-
rantir a liquidez em todos os segmentos da economia, 
através da Medida Provisória nº 445, destacou a ne-
cessidade da liquidez na indústria de construção civil, 
mas alcançou apenas as incorporações, a produção 
de moradias.

Todavia, o braço mais importante da construção 
civil, aquele responsável por grande parte do desen-
volvimento econômico do País – as indústrias volta-
das para obras de infra-estrutura e que dizem respeito 
ao PAC –, é que realiza o desconto dos recebíveis, 
prática comum em todos os Estados brasileiros, in-
dependentemente da linha política dos respectivos 
Governadores.

Portanto, temos de garantir a continuidade do 
desconto de recebíveis das grandes e pequenas em-
presas, principalmente as que trabalham com insumos 
de ferro, de cimento, de areia e de brita, pagos ante-
cipadamente ao recebimento da carga. E ainda há o 
prazo de 15 dias para medição e, contratualmente, 
mais 30 dias para o pagamento a essas empresas. 
Assim sendo, temos de assegurar a continuidade 
das linhas de crédito para manter o desconto de re-
cebíveis.

Isso é próprio da indústria da construção civil! Não 
podemos admitir a rejeição de uma emenda com texto 
perfeito, com salvaguardas para o próprio Governo, 
e que assegura apenas o que outros países buscam 
neste momento de crise, ou seja, lançar grandes con-
juntos de obras, como é o caso do PAC, já em plena 
execução em nosso País. Não podemos deixar esse 
setor exposto à chegada de uma crise.
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É inquestionável, é indiscutível a necessidade de 
apoio à referida emenda. 

Não há que se falar em vergonha ao defender 
essa emenda. Ficaria eu constrangido se pertencesse 
a um partido que, através de um dos seus membros 
que governa um Estado, ontem liberou 4 bilhões de 
reais para os bancos e as montadoras de automóveis, 
esses mesmos bancos e montadoras que encaminha-
ram para as matrizes, semana passada, 4,8 bilhões 
de dólares de lucro. 

Portanto, fico muito à vontade ao defender a 
emenda. Ela atende aos interesses do País. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indago 
do Plenário se posso manter o painel. (Pausa.)

Perfeito. 
O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/
PSB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, votei com o PSB. 

O SR. WALTER IHOSHI (DEM – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PT.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o partido. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
votei com o partido.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido. 

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
a favor, com o partido. 

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 4

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Carlos Souza PP 
Ronaldo Leite PHS 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 3
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TOCANTINS

João Oliveira DEM 
NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Júlio Cesar DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
José Chaves PTB 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 13

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Juvenil PRTB 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 20



51384 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

ESPÍRITO SANTO

Neucimar Fraga PR 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PR 
Dr. Nechar PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
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Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Pepe Vargas PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 3

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Ciro Nogueira PP 
Mainha DEM 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Inocêncio Oliveira PR 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

Pedro Valadares DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
José Carlos Aleluia DEM 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Total de Minas Gerais: 5

RIO DE JANEIRO

Filipe Pereira PSC 
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Sandro Matos PR 
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Dr. Pinotti DEM 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Paulo Tóffano PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Renato Souza PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 4
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PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 12 
de novembro, às 14h05min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal) 

Votação

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 443-B, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 443-B, de 2008, 
que autoriza o Banco do Brasil S.A. e a 
Caixa Econômica Federal a constituírem 
subsidiárias e a adquirirem participação 
em instituições financeiras sediadas no 
Brasil, e dá outras providências; tendo pa-
recer reformulado do Relator da Comissão 
Mista, proferido em Plenário, pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
desta MPV e das Emendas de nos 1 a 13, 15 
a 88, 91, 92, 95 a 105, e 107 a 111; pela falta 
de técnica legislativa das Emendas de nºs. 

14, 89, 90, 93, 94 e 106; pela não implicação 
em aumento ou diminuição da despesa ou 
da receita orçamentária desta MPV e das 
Emendas de nos 1 a 10, 14 a 16, 18 a 85, 87 
a 92, 95, 100, 103, 104, 106 a 108 e 111; pela 
adequação financeira e orçamentária das 
Emendas de nºs 98 e 99; pela inadequação 
financeira e orçamentária das Emendas de 
nos 11 a 13, 17, 86, 93, 94, 96, 101, 102, 105, 
109 e 110; e, no mérito, pela aprovação 
desta MPV e pela aprovação parcial ou to-
tal das Emendas de nos 4, 9 a 13, 17, 23 a 
26, 28, 30, 42, 44 a 46, 50, 51, 73 a 77, 79, 80, 
82, 84, 85, 97 a 99 e 109 a 111, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão apresentado, 
com alterações: no § 11 do art. 40 (substi-
tuição do termo “predominantemente” por 
“preponderantemente”) e no § 4º do art. 
2º (alteração do prazo de 30-12-2011 para 
30-6-2011, alterando, conseqüentemente, 
a prorrogação no prazo de mais 36 meses 
para mais 12 meses) e pela rejeição das 
demais Emendas (Relator: Dep. João Pau-
lo Cunha).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-11-
2008

PRAZO NA CÂMARA: 18-11-2008 
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-12-2008 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-2008 + 

58 DIAS

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno) 

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 138-C, DE 2003 
(Do Sr. Sandes Júnior E Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 138-B, 
de 2003, que dispõe sobre a proteção dos 
direitos econômicos, sociais e culturais da 
juventude.

(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 1 
minuto.)
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SEÇÃO I

Ata da 275ª Sessão, em 12 de novembro de 2008
Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente; Manato, 1º Suplente de Secretário; 

Carlos Santana, nos termos do § 2º do art. 18 do RI

ÀS 14 HORAS E 8 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Alexandre Silveira
Deley

Partido Bloco

RORAIMA

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

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM

Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Ronaldo Leite PHS
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 8
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TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 17

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
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: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc

Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT

Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
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Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Renato Amary PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB

Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Presentes Paraná: 26

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
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Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 28

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-

se à leitura do expediente.
O SR. Manato, 1º Suplente de Secretário, servindo 

como 1° Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE 
(Não há Expediente a ser lido)

O SR. MARCELO MELO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vai ha-
ver votação nominal brevemente, e quem votar nesta 
próxima resolve a anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à:

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

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

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 7

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
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Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Ronaldo Leite PHS 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc

Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
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 
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 21

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 

Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
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Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb

Renato Amary PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
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Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 28

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 452 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 443-B, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 443-B, de 2008, 
que autoriza o Banco do Brasil S.A. e a 
Caixa Econômica Federal a constituírem 
subsidiárias e a adquirirem participação 
em instituições financeiras sediadas no 
Brasil, e dá outras providências; tendo pa-
recer reformulado do Relator da Comissão 
Mista, proferido em Plenário, pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
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desta MPV e das Emendas de nos 1 a 13, 15 
a 88, 91, 92, 95 a 105, e 107 a 111; pela falta 
de técnica legislativa das Emendas de nºs. 
14, 89, 90, 93, 94 e 106; pela não implicação 
em aumento ou diminuição da despesa ou 
da receita orçamentária desta MPV e das 
Emendas de nos 1 a 10, 14 a 16, 18 a 85, 87 
a 92, 95, 100, 103, 104, 106 a 108 e 111; pela 
adequação financeira e orçamentária das 
Emendas de nºs 98 e 99; pela inadequação 
financeira e orçamentária das Emendas de 
nos 11 a 13, 17, 86, 93, 94, 96, 101, 102, 105, 
109 e 110; e, no mérito, pela aprovação desta 
MPV e pela aprovação parcial ou total das 
Emendas de nos 4, 9 a 13, 17, 23 a 26, 28, 30, 
42, 44 a 46, 50, 51, 73 a 77, 79, 80, 82, 84, 85, 
97 a 99 e 109 a 111, na forma do Projeto de 
Lei de Conversão apresentado, com alte-
rações: no § 11 do art. 40 (substituição do 
termo “predominantemente” por “preponde-
rantemente”) e no § 4º do art. 2º (alteração 
do prazo de 30-12-2011 para 30-6-2011, al-
terando, conseqüentemente, a prorrogação 
no prazo de mais 36 meses para mais 12 
meses) e pela rejeição das demais Emendas 
(Relator: Dep. João Paulo Cunha).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-11-
2008.

PRAZO NA CÂMARA: 18-11-08 
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-12-08 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-08 + 

58 DIAS

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre a 
mesa destaque de bancada do PSDB no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso I e § 2º, combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em sepa-
rado do art. 7º do PLV apresentado à Medida 
Provisória nº 443/08 (texto acrescido ao projeto 
de lei de conversão).

Brasília-DF, 11 de novembro de 2008. – 
Bonifácio de Andrada, Vice-Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar favoravelmente, Deputado Paulo Bor-
nhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, ouvi 
atentamente o Líder do Governo, Deputado Henrique 
Fontana, dizer que o mundo mudou e que a onda agora 
é o estatismo. S.Exa. está confundindo estatismo com 

regulação. O que faltou foi regulação, porque o Esta-
do não gera emprego, não gera riqueza. Ele apenas 
recolhe e depois aplica.

Segundo, aqui estamos diante de uma emenda. 
Este destaque para retirá-la, do PSDB, é oportuno. 
A emenda é, sim, no mínimo, suspeita, porque abre 
crédito e obriga o BNDES a emprestar dinheiro a em-
presas que estão fazendo obras no PAC.

Ora, o Líder do Governo disse aqui que esse em-
préstimo é a juros de mercado. Se é a juros de mercado, 
por que a Câmara Federal, o Congresso Nacional vai 
pegar a mão do dirigente do BNDES e fazer emprestar 
para este ou aquele? Esse cidadão já é pago, junto 
com a instituição, pelos cofres públicos, pelo cidadão 
brasileiro, para saber separar o que é empréstimo bom 
e o que não pode ser emprestado. Então, forçar isso 
num programa é, no mínimo, suspeito. 

Mais suspeito ainda é ao que vamos assistir em 
seguida a esta medida provisória – a próxima. Publica 
O Globo: “Governo reabilita 2.274 filantrópicas suspei-
tas”. Diz mais: “Vitória da quadrilha do ‘pagou, isentou’. 
Governo renova, por MP, títulos de filantropia de em-
presas envolvidas em fraude”. E vem aqui uma farra, 
um trem. Vamos ter que discutir este tema, que não é 
decente, que a sociedade não aceita.

O Governo, em vez de intervir no CNAS e ir lá 
sanear os problemas, se houver, envia para a Câmara 
Federal, para o Congresso Nacional, matéria que vai 
causar uma polêmica enorme e, se o Governo fizer sua 
base votar, fazer com que demos anistia a empresas que 
estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pela 
Polícia Federal, a entidades de fachada, não sérias.

Nada tenho contra as entidades sérias. Elas conti-
nuam obtendo seu registro. E as que estão sob suspeita 
vão obter benefícios por conta de uma medida provisória? 
Essa questão está muito ligada a certos contrabandos co-
locados em medidas provisórias, como esta emenda, que 
estamos aqui para derrubar, para tirar do texto, a fim de que 
não possamos, amanhã, levar a culpa de termos incluído 
coisas que não diziam respeito à crise, nem ao momento 
que o Brasil vive, mas a interesses empresariais.

Portanto, Sr. Presidente, vamos votamos “não”, 
para retirar esse absurdo.

Chamo a atenção para o fato de que não é nada 
contra o PAC. Quem ganha tem de governar. Se o pro-
grama se chama PAC ou qualquer outra coisa, não tem 
problema. Mas nós aqui na Câmara dos Deputados não 
podemos convalidar textos, emendas em medida pro-
visória que tenham o mínimo de suspeita por parte da 
sociedade de que podem beneficiar A ou B com dinheiro 
público, em detrimento de uma isonomia que tem de ser 
adota por bancos públicos ao emprestar recursos.
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Quem somos nós para carimbar a mão do Pre-
sidente do BNDES num empréstimo? Não é essa a 
função da Câmara Federal. Nossa função é fiscalizar 
os órgãos públicos e fazer lei sobre o funcionamento 
deles, mas não sobre a obrigação de dar créditos a 
este ou àquele. Não! Nós não estamos aqui para fazer 
isso. Por isso, vamos tirar esse absurdo, antes que ele 
se transforme num grande escândalo.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ape-
nas para justificar que na votação anterior, se aqui eu 
estivesse, votaria com o PMDB.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente, Deputado João Paulo 
Cunha.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
minha intenção aqui, ao encaminhar esta emenda, é 
tornar absolutamente claro o que vamos votar e deixar 
o Deputado Paulo Bornhausen cioso do cuidado que 
devemos ter no trato da coisa pública, no sentido de 
que absolutamente não há problema nesta emenda.

O Deputado Henrique Eduardo Alves apresentou 
emenda que na sua origem trazia algumas preocupa-
ções, ou seja, indicava a possibilidade de se criar um 
fundo ou um aporte no BNDES de 30% dos recursos 
do PAC, que seriam emprestados com base na TJLP, 
com a garantia do Tesouro.

Essa era, Deputado Paulo Bornhausen, a proposta 
original, que não existe mais, porque o BNDES tem cerca 
de 100 bilhões de reais para emprestar. Ele empresta 
de 2 formas. A primeira é para investimentos de longo 
prazo, cobrando juros da TJLP mais eventuais acordos 
feitos. Quando se faz um investimento de 10, 15, 20 
anos, o resultado só aparece a longo prazo. Por isso, o 
banco usa a TJLP, baixa. Para tudo que for capital de 
giro, tiver liquidez, representar crédito para movimentar 
rapidamente, são usadas taxas do mercado.

Depois de dialogar sobre esta emenda, nosso Mi-
nistro tomou o cuidado de explicitar aqui. O parágrafo 
único é claro, Srs. Deputados: o crédito será concedido 
assegurada a equivalência econômica da operação em 
relação ao custo da captação de longo prazo do Tesouro 
Nacional. Ou seja, se o Tesouro captar 3 bilhões para pôr 
no BNDES a uma taxa de 10%, vai ser exatamente essa 
taxa mais a de administração que o BNDES vai cobrar dos 
seus adquirentes. Qual é o problema que tem isso?

A Caixa Econômica Federal acabou de disponi-
bilizar 3 bilhões para a indústria da construção. Não 
havia garantia suficiente para as pessoas buscarem 

esse recurso. A Medida Provisória nº 445, de 2008, que 
vamos apreciar daqui a alguns dias, cria um fundo na 
Caixa Econômica Federal com os dividendos da União 
para fazer com que esse dinheiro chegue às constru-
toras. Qual é o problema que tem isso? 

Deputado Paulo Bornhausen, recentemente foi anun-
ciado aporte de 10 bilhões no Fundo da Marinha Mercante 
para fazer esse mercado continuar aquecido, em particular 
no Rio de Janeiro. Qual é o problema que tem isso?

Na semana passada, no Conselho de Desenvol-
vimento, o Ministro da Fazenda disse que tem mais 19 
bilhões para o setor exportador. Pequenas e médias 
empresas podem ir lá. Não há nenhum risco, nenhuma 
coisa obscura, nada escondido aqui.

Se V.Exas. tomarem cuidado quando lerem a 
justificativa do mérito no meu parecer, vão ver que 
digo que, sem querer ser exaustivo com esse extenso 
conjunto de medidas do Governo, foi anunciado que 
serão liberados mais 19 bilhões de reais para diver-
sos setores da economia por meio de empréstimos do 
BNDES e do Banco do Brasil. 

O que estamos fazendo, então? O Deputado 
Henrique Eduardo Alves, junto com o Deputado Ta-
deu Filippelli, disse que nós estamos autorizando o 
Executivo a botar 3 bilhões no BNDES para emprestar 
para empresas que prestam serviço ao PAC. Por que é 
importante? Porque o PAC tem sido uma sustentação 
importante para o crescimento econômico. Se nós va-
mos chegar ao crescimento de 2,5%, 3,5%, 4% ou 5%, 
grande parte disso se deve às obras do PAC.

As Sras. e os Srs. Deputados que vão votar isso 
não precisam ter receio. Não há nada escondido. As 
coisas são claras. A relação do BNDES é pública, ele 
presta conta. Quem não tiver condições de captar 
esse recurso não vai tê-lo; quem tiver condições de 
garanti-lo vai tê-lo, como indústrias, em larga escala, 
estão tendo no Brasil.

Podemos ficar sossegados. É uma contribuição que 
a Câmara dos Deputados vai dar para a política do País.

Qual é a política? O PAC tem que continuar, por-
que é um importante fator de desenvolvimento. E o 
recurso não é gratuito, é pago.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro um esclarecimento. O que está sendo votado? Lá, 
está art. 7º do PLV.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. FERNANDO CORUJA – Nós estamos 

votando...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O art. 

7º, que o Relator acrescentou.
Eu vou ler aqui, para sanar dúvidas.
O SR. FERNANDO CORUJA – Essa é a emenda 

do PAC. S.Exa. leu outro texto.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
ler o que está sendo votado:

“EMENDA ADITIVA

Inclua-se novo art. 7º à medida provisória, renu-
merando-se o atual art. 7º, com a seguinte redação:

Art. 7º Fica a União autorizada a conceder 
crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social no valor de até 3 bilhões 
de reais, em condições financeiras...”

O SR. FERNANDO CORUJA – Tudo bem. Essa 
é a emenda que eu tenho aqui. Mas o Deputado João 
Paulo Cunha leu outro parágrafo, que não é esse que 
está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – S.Exa. 
fez referência no mérito a esse artigo. S.Exa. estava 
certo. Parece-me que leu sobre cautela que procurou 
ter para justificar a própria emenda. Mas S.Exa. está 
explicando, creio que vai resolver.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Emanuel 
Fernandes, que falará a favor da matéria e terá até 2 
minutos a mais, caso precise, porque foi o tempo que 
concedi ao Deputado João Paulo Cunha.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos a favor de corrigir algo que está 
sendo construído e que nos parece um perigo. Nós já 
vimos ao longo do tempo que o Governo não tem noção 
de urgência e relevância. Mas hoje estamos chegando 
a uma situação absurda.

O que há de urgente e relevante nesta medida? 
A primeira urgência é que, realmente, é preciso dotar 
a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil de 
liquidez, para enfrentar o problema de reordenamen-
to bancário que vai existir no País. Isso é uma coisa 
urgente, relevante. Nós precisamos realmente dotar o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal de ins-
trumentos para evitar que os grandes bancos comam 
os pequenos e que haja problemas no Brasil.

O segundo grande argumento de urgência e relevân-
cia é a questão do financiamento do sistema habitacional, 
ou seja, haver dinheiro para que as construções que foram 
iniciadas com dinheiro do exterior que veio para cá e que 
está voltando para suas bases tenham liquidez. 

Fora disso, não há urgência nem relevância. O que 
está acontecendo aqui é uma vulgarização do sentido 
de urgência e relevância, o que cada vez mais vem sen-
do feito no Parlamento. Ou seja: você tem algo urgente 
e pega outros problemas do Governo e os coloca na 
medida, para que seja aprovada. Isso traz um proble-
ma grave. Nós da Oposição sempre vamos suspeitar 
do que é urgente e do que é relevante.

O que está sendo criado com essa linha de 3 
bilhões, com dinheiro da dívida pública? 

A pergunta 1 que se faz é a seguinte: por que o 
BNDES vai se misturar com coisas do cotidiano, coisas 
corriqueiras? Aprovando isso, a partir de agora qual-
quer setor do Brasil, para capital de giro, vai procurar o 
BNDES, ou seja, ele vai deixar de ser o grande banco 
nacional para ser um banco destinado a atender fluxos 
de caixa de empresas no varejo. Será que o BNDES tem 
estrutura para isso?

O segundo argumento usado foi o seguinte: vai-
se pegar dinheiro do mercado. Então, é só pegar no 
mercado. Para que criar uma linha de crédito para ir 
pegar no mercado? Se está a 18% a taxa de juros de 
capital de giro, no mercado se encontra a 18%. Para 
que isso? O que está acontecendo aqui, na verdade, 
é um capitalismo sem risco. É médico ser dono de fu-
nerária. Ou seja, o Governo contrata uma empresa, e 
esta pega dinheiro do Governo para se pagar. Médico 
pode ser dono de funerária? Pode. Mas há uma coisa 
meio esquisita aí. Imaginem se uma empresa quebrar. 
Ela já recebeu adiantado. Ela não entregou a obra e 
recebeu adiantado. O que está acontecendo aqui é 
um pagamento adiantado por uma obra que não foi 
concluída. Esse é o grande perigo. 

Sr. Presidente, o último argumento que eu gos-
taria de usar é: se há pouco tempo foi criado o Fundo 
Soberano, agora se está criando o Fundo Subalter-
no. O Governo alocou 14 bilhões de reais para criar 
um fundo soberano. Tirou dinheiro para ter um fundo 
soberano. E agora, menos de 20 dias depois, pega 3 
bilhões, mais de 20%, e cria dívida pública. 

A pergunta que se faz é a seguinte: o Governo 
sabe se está na fase cíclica ou anticíclica? Cria-se um 
fundo soberano em época de bonança. Nós não es-
tamos em época de bonança. Neste momento, o que 
se perguntaria é o seguinte: por que não foram desti-
nados só 11 bilhões para o Fundo Soberano, ficando 
3 bilhões para financiar esse setor? 

Eu acho que o Deputado João Paulo Cunha está 
até meio constrangido de ter apresentado essa emen-
da. É problema da base do Governo, porque no original 
não tinha e não fazia sentido realmente ter a TJLP. O 
que está acontecendo aqui é que estamos escrevendo 
que 1 é igual a 1, ou, o que é pior, criando capitalismo 
sem risco, criando médico dono de funerária.

Por isso, o PSDB é contra esse texto. Somos a 
favor do destaque. 

Precisamos evitar que tenha gente que pegue ca-
rona em medida provisória urgente. Isso não é urgente. 
É uma coisa que precisa ser feita por intermédio dos me-
canismos oficiais de financiamento de capital de giro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas. Um minuto para todo o mundo.
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O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que 
o Líder do PSDB disse é o que nós pensamos.

Se esse dinheiro está disponível no mercado a 
juros X, e o banco vai emprestar aos mesmos juros X, 
por que transformar o BNDES num banco de capital 
de giro? O BNDES é um banco de desenvolvimento, 
que, aliás, é o detentor do dinheiro do trabalhador bra-
sileiro, recursos que saem bolso do trabalhador e que 
são emprestados aos grandes grupos nacionais e, às 
vezes, levados ao estrangeiro pelo Presidente da Re-
pública, financiando a Venezuela, o Equador...

Por que isso? O que tem atrás disso? Essa é 
a questão que está sendo levantada aqui. Isso é um 
contrabando na medida provisória. Causa constrangi-
mento em quem vai votar. Seria melhor retirar. Vamos 
fazer numa votação. Que cada um vote e retire isso. 
Ficamos com nossa consciência tranqüila. 

Por isso, votamos “não”.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Pelo PT, Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Líder 

Fernando Coruja pediu a palavra como Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Par-
lamentares, essa é uma emenda proposta pelo Parla-
mento. Primeiro, ela não obedece aos critérios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Esta semana mesmo, votamos, 
na Comissão de Finanças, uma súmula que diz que não 
pode haver lei autorizativa contrária à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. E estamos aqui autorizando o Governo a 
emitir até 3 bilhões de reais em títulos da dívida mobiliária. 
Quem pode emitir título, pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, é apenas o Governo. Portanto, não cabe.

Segundo, já foi levantado aqui, é uma carona, no 
caso da Medida Provisória 453, de um assunto que 
nada tem a ver com a medida provisória. 

E se pretende dar um tratamento diferenciado 
a empresas que fazem obras do PAC. Também é in-
constitucional, porque as empresas que fazem obras 
do Governo de São Paulo têm que ter o mesmo direito 
no BNDES, que é um banco público. As empreiteiras 
que fazem obras aqui no Governo de Brasília, da mes-
ma forma. Quer-se dar um tratamento diferenciado a 
empresas que fazem obras especificamente para um 
Governo e para um programa que tem a característica 
de fazer propaganda deste Governo Federal. É como 
se eu utilizasse o dinheiro do Governo para carimbar 
um programa que quero atender de forma diferenciada. 
É claro, dentro das argumentações de várias pessoas 

que me antecederam, que não tem lógica nenhuma. 
Se é para dar um financiamento com o mesmo juro de 
mercado, não há nenhuma lógica em fazer isso.

Isso aqui tem de ser suspeito. Se isso não é sus-
peito, o que é suspeito nesta Casa? Para que dar tra-
tamento diferenciado para capital de giro de empresas 
que vão fazer determinadas obras?

O Ministro Adjunto da Fazenda, Nelson Machado, 
disse, na Liderança do Governo, que isso não era neces-
sário, que não tinha cabimento essa proposta. Por quê? 
Porque o PAC pagava as obras de 15 em 15 dias.

Quer dizer, o Ministério da Fazenda disse que 
não era necessário, mas o Parlamento faz uma emen-
da desse tom, com a nítida sensação de que é impul-
sionado, influenciado nessa emenda pelas próprias 
empreiteiras que trabalham com o PAC.

Não tem como apoiarmos essa emenda. É de 
bom alvitre que o Parlamento não aprove, deixe para 
discutir no momento mais adequado, não há nenhuma 
lógica em aprovar isso.

Encaminhamos “não”, para subtrair do texto, se 
for um DVS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, PT.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, às vezes, fazemos aqui uma ce-
leuma sobre alguns pontos, absolutamente de modo 
desproporcional.

No início da crise, o Governo Federal abriu linhas 
de créditos por intermédio do BNDES para microem-
presas, pequenas empresas, setores exportadores. 
Agora, o que essa emenda acatada pelo Deputado 
João Paulo Cunha está fazendo? Está garantindo mais 
linhas de crédito – no caso, de 3 milhões – para ou-
tro setor da economia brasileira, no momento em que 
precisamos de liquidez.

Foi dito pelo Líder Fernando Coruja que o PAC vai 
beneficiar um governo. Nobre Líder, Deputado Fernan-
do Coruja, o PAC vai beneficiar a população brasileira, 
por meio de ações do Governo Federal, de todos os 
Governos Estaduais – lembrou-me o Deputado Luiz 
Sérgio – e de todos os Governos Municipais.

Lembra-me o Deputado Rodrigo Rocha Loures 
dos trabalhadores dessas empresas, que precisam que 
elas tenham liquidez para continuar em atividade – os 
beneficiários do trabalho das empresas que fizeram 
contratos com o PAC.

O povo brasileiro quer a manutenção do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento.

Votamos “sim”, pela manutenção do texto do 
Deputado João Paulo Cunha.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSDB, 

para orientar.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o argumento usado, na minha opinião, é falho. Qual a 
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grande garantia da pessoa contratada pelo PAC, para 
tocar a obra? É o que ela vai receber do Governo.

Um governo bom não deixará faltar dinheiro para as 
obras que contrata. Tendo o dinheiro, que vai contratar no 
futuro... E não é num futuro tão distante, porque foi dito 
pelo Ministro-Adjunto que são 2 medições por mês. Se ele 
tem esse dinheiro, para que vai dar mais garantias a isso? 
Vai criar um precedente para que todas as outras cadeias 
produtivas peçam dinheiro do PAC ao Governo.

Maior garantia do que o contrato que a pessoa 
terá com o Governo Federal não existe. Vai ficar ridículo 
se faltar dinheiro para o Governo no PAC, e o Governo 
emprestar dinheiro para o outro ser contratado pelo 
PAC. Aí, sim, ficará ridículo.

É “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Relator foi feliz ao 
entender a necessidade do momento. O que o Partido 
Progressista não entende é como vamos ser contrários a 
mais linhas de crédito. Reclama-se quando não há linhas 
de créditos para financiar o setor produtivo, obras públicas. 
Mas, quando surge uma oportunidade para melhorar as 
linhas de crédito, há aqueles que são contra.

Não há por que não acatarmos esta emenda do 
Relator, dando, sim, condições ao BNDES de conce-
der linhas de créditos a quem precisa, neste momento 
fundamental por que passa o nosso País.

O PP vota “sim”.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há um 
problema no painel.

Democratas, “não”; PSDB, “não”; PT, “sim”. Quem 
mais orientou? (Pausa.)

PP, “sim”.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PPS, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
sei se, da Presidência, V.Exa. consegue, porque tam-
bém está sempre olhando outras coisas, entender o 
que se está passando.

É curiosíssimo, porque figuras notáveis da es-
querda estão defendendo novas linhas de crédito; e 
figuras notáveis do pensamento liberal estão se po-
sicionando contrariamente a novas linhas de crédito 
para a atividade produtiva.

Houve uma inversão de mão nesta crise. É curioso 
como a esquerda, talvez querendo... Parece-me que o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia percebeu isso. Para 
preservar o trabalho, o emprego, e para assegurar o cres-
cimento do PIB, pelo menos o crescimento em margem 
mais suportável do que as últimas previsões, pessimis-
tas, o que se está fazendo é buscar ferramentas para o 
capital de giro não ser interrompido. As negociações de 

giro estão interrompidas, sim, pela falta de liquidez ou 
pela desconfiança do próprio sistema bancário.

Então, isso aqui não trata de dinheiro para emprei-
teira, não. Pelas explicações que ouvi, isso aqui é para 
descontar a duplicata, o fornecedor da empreiteira. Isso, 
sim. O camarada que entrega lá o vergalhão de ferro e que 
está mantendo um mundo de empregos. É para isso.

A empreiteira recebe de 15 em 15 dias o dela. 
Mas ela está aplicando na própria empresa para tocar 
a obra. Ela fatura, seguramente, aquilo que compra. 
E o pobrezinho do camarada que fornece? Esse não 
tem mais como descontar sua duplicata.

Eu penso que é isso o que estamos votando. Além 
do mais, é autorizativo. O Governo vai fazer ou não.

E, finalmente,...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 

Bloco orienta...
O SR. MIRO TEIXEIRA – ...é o Ministério da Fa-

zenda que vai controlar tudo.
Por isso, Sr. Presidente, com esse seu sorriso 

ejetor, o Bloco vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Hoje 

eu estou light na ejeção.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Criou o sorriso ejetor. 

Solte um sorriso. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 

apenas um apelo.
PR. 
O SR. DR. ADILSON SOARES (PR – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB não 
poderia ser diferente: defende a manutenção do texto 
apresentado pelo Relator. Por isso, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB, 
“sim”.

PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PV vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSC. 
(Pausa.)

PSOL. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o dispositivo:

“Art. 7º Fica a União autorizada a conce-
der crédito ao Banco Nacional de Desenvolvi-
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mento Econômico e Social – BNDES, no valor 
de até R$3.000.000.000,00 (três bilhões de 
reais), em condições financeiras e contratu-
ais a serem definidas pelo Ministro de Estado 
da Fazenda, para ser utilizado na abertura de 
linhas de crédito para capital de giro das em-
presas contratadas pelos governos federal, es-
taduais ou municipais, para execução de obras 
de infra-estrutura no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC.

§ 1º O crédito será concedido assegurada 
a equivalência econômica da operação em re-
lação ao custo de captação de longo prazo do 
Tesouro Nacional, na data de sua efetivação.

§ 2º Para fazer frente aos recursos de 
que trata o caput, a União poderá emitir, sob 
a forma de colocação direta em favor do BN-
DES, títulos da dívida pública mobiliária fede-
ral, cujas características serão definidas pelo 
Ministro da Fazenda.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
acordo é para haver votação nominal. Então, vamos 
diretamente para a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todas as 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.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 

enquanto a votação se realiza, permita-me V.Exa. agra-
decer ao Relator, Deputado João Paulo Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Go-
verno vota “sim”.

Quem ainda não orientou que oriente.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero agradecer ao Relator, Deputado João Pau-
lo Cunha, que fez um excelente relatório; demorado, 
trabalhoso...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – E eu 
quero esclarecer a todos os Srs. Parlamentares que, 
em seguida, votaremos a proposta de emenda consti-
tucional da juventude. E há 4 votações nominais.

Eu estou vendo aqui uma movimentação. Eu en-
tendo a fome, mas todos têm 15 minutos para fazer um 
lanche e voltar, porque vai continuar a votação. 

Cada um faz o que quiser. Agora, estou informan-
do que vai haver votação nominal. Não vai haver pausa, 
não vai haver justificativa. Nós vamos seguir votando, 
porque foi consultado o Plenário sobre se era para 
continuar. E continuou. Portanto, vamos seguir.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as Comis-
sões estão todas suspensas, então?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSC.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota “sim”.
O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria 
vota “não”.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL vota “sim”.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
posso retomar? Permita-me retomar...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De 
forma breve, porque nós estamos organizando.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
permita-me retomar a palavra para parabenizar o Depu-
tado João Paulo Cunha, que fez um excelente relatório 
sobre esta medida provisória que permite ao Banco 
do Brasil e à Caixa adquirir os bancos e as carteiras 
dos bancos que estão com problemas. 

E a preocupação que eu tinha foi contemplada 
numa emenda que apresentei, garantindo ao contro-
le interno e aos fiscais do Banco do Brasil e da Caixa 
fiscalizar essas compras. E a Emenda 44 foi acatada 
pelo Relator. Eu agradeço, então, ao Relator. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Soli-

cito a todas as Sras. Parlamentares e a todos os Srs. 
Parlamentares que venham ao plenário para votar.

E informo que a sessão vai continuar e que vai 
haver mais 4 votações nominais.

Não é ameaça, é uma informação. Só seria uma 
ameaça para alguém que não quisesse trabalhar, o 
que não ocorre nesta Casa. 

Quanto ao painel,  já foi solicitado à Assessoria que 
corrija. Mas, no painel inferior, todos podem acompanhar 
o seu “nominho”, mostrando quem votou ou não.

Esse painel à direita está alternando: ora apare-
cem uns Estados, ora, outros Estados.

Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é pos-
sível votar...
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O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguns De-
putados não estão conseguindo votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
estão conseguindo votar?

O SR. DR. ROSINHA – Não. Nem eu nem vários 
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Temos, 
então, outro tipo de problema: alguns Parlamentares 
não estão conseguindo votar.

Peço que algum técnico acompanhe aqui... O 
Deputado Dr. Rosinha conseguiu. (Pausa.)

Certa feita, um dirigente sindical, que era traba-
lhador rural, estava com as mãos muito finas. E nós 
indagamos qual era explicação para um trabalhador 
rural estar com as mãos tão finas. Ele, então, explicou 
que cultivava... eu não me lembro se era mamona ou 
mamão; alguma coisa assim. Então, quando às vezes 
nós não conseguimos, é porque ali houve alteração 
de superfície, normalmente suor. Também já passei 
por isso. (Pausa.)

Deputado Dr. Nechar, há uma série de inscritos. 
E eu estou querendo cultivar um pouquinho o silên-
cio, porque está ainda na fase de orientações. Só um 
minutinho, por gentileza. (Pausa.)

Se tiver Comissão, é tudo nulo.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o meu có-
digo não está entrando; não sei o que está ocorrendo.

Eu não sei se é o pessoal do PSDB que está 
me boicotando, Sr. Presidente; não sei se é o pessoal 
da Oposição que não quer deixar o Líder do Gover-
no votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder 
Fontana, dê uma circulada. Pode ser que dê certo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A in-
formação que eu tenho é a de que não há nenhuma 
Comissão reunida neste momento.

Alguém não está conseguindo votar, apesar de 
mudar de painel? (Pausa.) 

Se alguém não conseguir, vamos resolver por 
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de dar o meu pronunciamento como lido e que V.Exa. 
autorizasse a sua divulgação nos órgãos de comuni-
cação da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 
bem. Mais breve impossível.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho no-
vamente a esta tribuna alertar V.Exas. para as falhas 
no cumprimento da Lei nº 11.706/08, fruto da Medida 
Provisória nº 417/08, que trata do recadastramento de 
armas de fogo.

A lei prevê no seu art. 4º que o registro provisório 
seja realizado pela Internet, no site da Polícia Federal, 
mas tal não vem ocorrendo. No dia 21 de agosto pas-
sado, o Ministério da Justiça lançou a campanha Não 
deixe a ilegalidade fazer mais vítimas, cuja finalidade 
consistiria em promover o recadastramento. O custo 
da campanha foi orçado em 6 milhões de reais. 

Embora a campanha devesse estimular o reca-
dastramento, acabou sendo desvirtuada para tratar do 
desarmamento. Se levarmos em consideração que tal 
campanha não foi veiculada de forma maciça e que 
tampouco foram adotadas as providências necessá-
rias para a regulamentação do recadastramento pela 
Internet, a conseqüência foi que durante 2 meses de 
divulgação apenas 5.602 armas foram registradas, e 
outras 12.706 foram recadastradas. 

Por que o recadastramento não vem funcionan-
do a contento?

Os empecilhos impostos pela burocracia ainda 
continuam muitos. Ouçam o relato que recebi por escri-
to de um cidadão que acreditou na lei e vem tentando 
cadastrar a sua arma: 

“Aconteceu comigo, no último dia 30-
10-08.

Dia 28-10-08, às 9h37h, iniciei o processo 
de cadastro de um revolver INA Cal.32, herdado 
do meu avô, comprado 40 anos atrás. Preenchi 
todos os dados que foram solicitados no site 
da Polícia Federal, inclusive os mais técnicos, 
como quantidade de raias e sentido.

Achei muito legal. As informações foram 
para o banco de dados da PF, e imprimi o regis-
tro provisório esperando ir à Superintendência 
(que é longe da minha casa e ia perder horas 
de trabalho) para regularizar a arma. 

Para a minha surpresa, no balcão do Si-
narm, apresentei os documentos solicitados 
(RG, CPF, comprovante de endereço). Levei, 
como bom cidadão honesto, os documentos 
para provar a origem lícita da arma: nota de 
compra, registro (ambas de 40 anos atrás), 
atestado de óbito do meu avô, certidão de 
nascimento para provar que ele era meu avô 
e que sou filho da filha dele.

O atendente falou que esse é um caso de 
transferência e que precisaria de uma batelada 
de documentos, teste psicológico, teste prático, 
além da taxa de 60 reais... Procedimento de 
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compra de arma nova. Perguntou se a arma 
constava em inventário e que precisava de ates-
tado de doação da parte dos filhos do meu avô... 
Ou seja, caso não resolvido. Agora, fico pen-
sando: Quantas pessoas possuem uma arma 
herdada em situação parecida à minha?

O correto seria apresentar a arma no inven-
tário. Isso até concordo, mas não é o que acontece 
em pelo menos 90% dos casos. Quando se tem 
um acervo de colecionador ou atirador, acredito 
que seja mais fácil de constar em inventário, mas 
de um revólver de 40 anos atrás! Meu avô fale-
ceu em 97 e aguardei até agora, e ao completar 
os meus 25 anos poder legalizar a arma porque 
ninguém manifestou interesse por ela.

Simplesmente dizer que eu já possuía 
a arma também não daria certo (pensamento 
meu), pois com 25 anos eu não poderia ter 
uma arma, a menos que a tivesse comprado 
de maneira ilícita. Esse papo de recadastra-
mento, anistia das armas, acho uma boba-
gem e sinceramente me sinto enganado pelo 
Governo. Tenho provas do óbito e de que sou 
neto. A arma já está lá. Tenho certeza de que 
eles não tinham documentos dela.

Conclusão: vejo que estamos sendo en-
ganados novamente e é mais cômodo deixar do 
jeito que está que regularizar as armas em al-
gumas situações. Por ser atirador, devidamente 
registrado no Exército, possuir outra arma de 
fogo com GTE, sinto-me humilhado em relação 
a um caso como esse, além de ser empurrado 
para fazer teste psicológico e prático”.

Sr. Presidente, o depoimento que acabo de ler 
serve de exemplo para corrigirmos as falhas na aplica-
ção da lei do cadastramento das armas. A população 
vê os bandidos cada vez mais fortemente armados e 
com todas as mordomias da impunidade, enquanto as 
pessoas honestas encontram-se indefesas e tratadas 
como seres de segunda categoria. 

Será, Sr. Presidente, que daremos mais uma vez 
razão a Ruy Barbosa, que, por ocasião do advento do 
regime republicano entre nós, declarou que as pessoas 
passaram a ter vergonha de ser honestas?

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tada Janete Capiberibe. (Pausa.)
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-

sidente...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não, Líder.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 

Sr. Presidente, quero só convidar os Parlamentares 
do PMDB a comparecerem ao plenário, para esta vo-
tação, cuja emenda é de autoria do nosso partido e é 
importante para o País.

Queremos convidar os nossos companheiros da 
bancada do PMDB a comparecerem ao plenário, por-
que o voto da nossa bancada é importante. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

uma breve comunicação, Deputada Janete Capiberi-
be. (Pausa.)

Deputada Jô Moraes. (Pausa.)
Deputado Manato. (Pausa.)
Deputado Jorginho Maluly. (Pausa.)
O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para registrar que nós, Parlamentares, que somos ho-
mens públicos, a maioria aqui representando determina-
do segmento, mas que tem a sua representatividade.

Eu não canso de repetir que tenho muito orgulho 
de ter sido Vereador, Prefeito por 2 vezes, presidente 
de diversas entidades regionais. E, na votação para 
chegar a esta Casa, Sr. Presidente, juntamente com 
V.Exa., que somos do mesmo Estado, percorremos di-
versas cidades, juntos, em palanques diferentes mas 
com o mesmo desejo de ajudar a construir um Estado 
melhor, uma cidade mais progressiva. 

Faço este registro para agradecer a presença 
de diversos líderes, de Prefeitos eleitos, de Prefeitos 
reeleitos, Vereadores, Vice-Prefeitos, que estão hoje 
nesta Casa, legitimamente reivindicando junto aos seus 
Parlamentares aquelas verbas que todos nós, quando 
passamos pelos municípios, assumimos o compromisso 
de levar a cada uma das cidades, ou na saúde, ou na 
educação, ou na infra-estrutura, ou em qualquer outro 
dos Ministérios do Governo Federal.

E eu tive a honra, na semana passada, de rece-
ber dezenas de Prefeitos da nossa região. E, em defe-
rência às Prefeitas que aqui estiveram, quero saudar 
todos os Prefeitos e todas as Prefeitas que estão em 
Brasília hoje, que estão visitando os nossos gabinetes, 
em nome da Profa. Maura, a Prefeita eleita de Santa 
Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo.

Então, Sr. Presidente, ficam registradas aqui as 
boas-vindas aos amigos, companheiros de trabalho de 
todos partidos de todo o Brasil, especialmente do inte-
rior de São Paulo, em nome, como disse, da querida 
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Vice-Prefeita e agora Prefeita eleita da querida Santa 
Cruz do Rio Pardo, a esta Casa.

Obrigado.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o assunto 
que me traz à tribuna é a reforma tributária.

No Espírito Santo, um dos Estados que mais 
crescem no País, existe o chamado Fundo de Desen-
volvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP, que 
estimula as importações e representa hoje 31% da re-
ceita de ICMS. Este ano serão arrecadados 2 bilhões e 
150 milhões de reais, sendo que 440 milhões de reais 
serão destinados aos Municípios. 

Caso esse Fundo venha a ser extinto, conforme 
prevê o texto da reforma tributária, o Município de Vi-
tória perderá 130 milhões de reais e o Município da 
Serra, onde moro, quase 70 milhões de reais.

Tenho conversado a respeito com o Deputado An-
tonio Palocci, Presidente da Comissão Especial, e com 
Deputado Sandro Mabel, Relator da reforma tributária. 
Já visitei o Deputado José Múcio Monteiro para tratar do 
assunto e irei ao Ministro Guido Mantega para reivindicar 
a manutenção do FUNDAP, instrumento de vital impor-
tância para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Esse Fundo gera aproximadamente 89 mil em-
pregos diretos e indiretos no Estado. Seria profunda 
injustiça ao Espírito Santo, que se modernizou, que 
fez seu dever de casa, ser penalizado nessa reforma 
com a perda do FUNDAP.

A bancada do Espírito Santo está unida em torno 
da sua manutenção. Não abrimos mão de o Estado ser 
compensado não só financeiramente, mas também no 
que diz respeito à geração de emprego.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Carlos Santana.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no próximo dia 20 de novembro, será 
comemorado o dia Nacional da Consciência Negra, 
data em que lembramos as relevantes contribuições 
que a raça negra deu ao Brasil. 

Aliás, acredito que 20 de novembro esteja se 
caracterizando como o dia da reparação de injustiças, 
pois nessa data, às 10h, no Plenário 5, a Comissão de 
Segurança de Publica e Combate ao Crime Organizado 
realizará uma audiência publica para debater a situação 
da Policia Ferroviária Federal e de seus agentes, evento 
para o qual convido todos os Srs. Deputados.

Apesar de a PFF ser a instituição policial especia-
lizada mais antiga do Brasil, com mais de 156 anos de 
existência, ela ainda não foi estruturada, o que tem com-
prometido o Plano Nacional de Segurança Pública.

Com o crescimento da criminalidade, as quadri-
lhas organizadas encontraram na malha ferroviária nova 
rota para o comércio ilegal de drogas e para o contra-
bando de armas, pois com o advento da concessão da 
malha ferroviária em nível nacional houve o entendi-
mento equivocado de que não haveria a necessidade 
da Polícia Ferroviária Federal. Esqueceram-se os que 
assim pensaram do grande serviço prestado ao Brasil 
pela mais antiga policia especializada do Brasil.

Hoje, com o advento do Plano de Aceleração do 
Crescimento – PAC, implementado pelo Governo Fe-
deral, não podemos deixar de falar na importância da 
PFF. Com os 28 mil quilômetros de ferrovias existentes, 
total que passará para 62 mil quilômetros, as próprias 
concessionárias necessitam da PFF para diminuir os 
prejuízos causados por roubos e furtos de cargas e 
também por invasões das faixas de domínios, prática 
que anualmente provoca um prejuízo de milhões de 
reais ao Governo Federal.

A PFF também é indispensável para a preserva-
ção e guarda do patrimônio ferroviário da União, sob 
controle da RFFSA e arrendado às concessionárias de 
transporte ferroviário, e para evitar invasões da faixa de 
domínio, roubo de trilhos e depredações em geral do pa-
trimônio. Além do mais, a PFF apóia a Polícia Federal na 
fiscalização das cargas ferroviárias que transitam entre 
portos e pátios alfandegários, impedindo que sirvam de 
vetor à entrada, no território nacional, de armas, drogas 
e toda a sorte de contrabando e descaminho.

Essas necessidades são reconhecidas pela inven-
tariança da RFFSA, pela direção do DNIT, pela Supe-
rintendência de Patrimônio da União e pela Associação 
Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF.

Precisamos estruturar essa categoria que foi e ainda 
é muito importante para o desenvolvimento do País.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, foi realizado na cidade 
de Chapecó o 6º Congresso da Maçonaria Catarinense. 
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Promovido pelo Grande Oriente de Santa Catarina, o 
evento discutiu o tema Ética e Moralidade Pública. 

Aberto para a comunidade, o congresso abordou 
o papel da sociedade, dos indivíduos e das instituições 
na preservação da ética e moralidade. 

A abertura contou com a participação do Gover-
nador Luiz Henrique da Silveira e de várias autoridades 
políticas e maçônicas.

Do evento resultou a Carta de Chapecó. Mesmo 
não sendo maçon, faço a leitura do documento desta 
tribuna com o intuito de levar não somente a mensa-
gem da instituição, mas de chamar a atenção para o 
tema que diz respeito a toda a sociedade.

“Os maçons conclamam para a luta pela 
ética e pela moralidade. O Grande Oriente de 
Santa Catarina (GOSC), reunido com seus 
obreiros e participantes do 6º Congresso da 
Maçonaria Catarinense, informa à sociedade 
brasileira que diariamente constatamos evi-
dências claras de que a ética e a moral estão 
sendo impiedosamente ignoradas e agredidas, 
conduzidas a um estado agonizante, decor-
rência de incessantes escândalos, quebra das 
normas de tolerância e convivência, em todos 
os níveis da sociedade.

O que vem causando a preocupação dos 
maçons, como também da própria Nação que 
projetam ante tal realidade um futuro do Brasil 
preocupante no que diz respeito à proprieda-
de do caráter aliado aos usos e costumes. A 
sociedade precisa despertar e reagir. Precisa 
deixar de lado a apatia e a inércia, e fazer valer 
os seus direitos a começar pela retomada dos 
preceitos éticos e morais que devem nortear 
qualquer nação desenvolvida e justa, a partir 
das ações de cada indivíduo. É hora de agir a 
nível local, estadual e nacional.

A Maçonaria, que esteve e está à frente 
de diversos movimentos sociais em todas as 
épocas que resultaram e tem resultado em 
grande evolução para a humanidade, não pode 
e não vai se calar neste momento histórico 
que o nosso País vive. Ao contrário, ela está 
vigilante e decidida a participar do processo 
de valorização dos princípios de retidão a que 
estão comprometidos. Ela está convicta de que 
não mais se pode tolerar a prática do ‘levar van-
tagem em tudo’ e das ações dos que buscam 
o crescimento apenas material e desprezam 
crescimento moral e ético como os alicerces 
para o desenvolvimento sustentável.

Pelo exposto, os participantes do 6º en-
contro da Maçonaria Catarinense, realizado 

na cidade de Chapecó (SC), levam ao co-
nhecimento da sociedade brasileira seus pen-
samentos e posicionamentos e conclamam 
os cidadãos brasileiros, conscientes de seus 
deveres e direitos, a estimular e aperfeiçoar o 
livre exercício da cidadania, o direito á proprie-
dade, a livre iniciativa e o empreendedorismo 
e o efetivo comprometimento com a ética e a 
moral, de modo consciente e voluntário, com 
transparência e lealdade, para não comprome-
termos de nenhum modo o futuro da atual e 
das próximas gerações. Conclama a sociedade 
a não medir esforços pela educação do povo 
brasileiro, pela preservação dos valores sociais, 
da estrutura familiar, pelos princípios constitucio-
nais do Estado Democrático de Direito, pelo res-
peito aos Poderes constituídos e pela liberdade 
de imprensa responsável, para o fortalecimento 
da Nação, integrada territorial e socialmente, em-
preendedora e regida pelo norte ético.

Conclamar os cidadãos brasileiros a tra-
balharem com ordem e progresso, atuando me-
diante a prática do voluntariado, despidos de 
qualquer interesse pessoal, voltados ao bem 
comum, cultivando a harmonia e a fraternidade 
com consciência e responsabilidade, para con-
quistar a inclusão social e a superação defini-
tiva da sua exclusão, que discrimina de modo 
cruel grande parcela da população em classes 
e categorias dispares e incompatíveis com os 
princípios da dignidade humana e dos reais 
objetivos das sociedades democráticas”.

Muito obrigado.
O SR. CLÓVIS FECURY (DEM-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB – AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, desejo neste momento fazer 
um breve registro acerca de projeto desenvolvido pela 
Câmara dos Deputados durante esta semana, o Parla-
mento Jovem, que mobilizou aproximadamente 80 jovens 
do Brasil inteiro e os trouxe a Brasília depois de processo 
seletivo muito criterioso organizado e coordenado pelas 
Secretarias de Educação na maioria dos Estados.

Sr. Presidente, pude acompanhar a sessão so-
lene do dia de ontem, dirigida por V.Exa., em que os 
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parlamentares jovens não só tomaram posse, mas 
elegeram a Mesa Diretora.

E quero aqui destacar que o Amazonas, o meu 
Estado, teve o seu único representante eleito Presi-
dente do Parlamento Jovem.

Então, apresento as minhas saudações a Dênis 
Freitas de Araújo Neto, que vem de Manaquiri, Municí-
pio do interior do Amazonas cuja população que chega 
a 20 mil habitantes.

Quero ainda saudar o Deputado Lobbe Neto, autor 
do projeto de resolução que criou o Parlamento Jovem, 
V.Exa., Sr. Presidente, e os servidores da Câmara, que 
têm tratado com tanto carinho esse programa muito 
importante para a juventude brasileira.

Aproveito a oportunidade para também saudar o 
jovem Dênis Freitas de Araújo Neto, eleito Presidente do 
Parlamento Jovem, repito, assim como todos aqueles 
que, representando seus respectivos Estados, estão 
em Brasília tendo uma verdadeira aula de cidadania e 
aprendendo como funciona o Parlamento brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico meu 
voto na última votação.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um registro e revelar uma contrariedade. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul lan-
çou o programa Duplique RS, que pretende alterar 
uma série de questões relativas ao sistema rodoviá-
rio do Estado.

Entre outras iniciativas, Sr. Presidente, o progra-
ma prevê a prorrogação dos contratos de concessão 
de pedágio concluídos agora, em 2028, por 15 anos, 
e oferece um conjunto de obras como compensação 
a essa prorrogação.

O que eu quero registrar, Sr. Presidente, é que 
na nossa região, centro do Estado do Rio Grande do 
Sul, próxima a Santa Maria, onde não existe nenhu-
ma praça de pedágio e onde não há qualquer relação 
com a prorrogação proposta pela Governadora Yeda 
Crusius, o projeto encaminhado pelo Governo do Es-
tado prevê a instalação de uma praça de pedágio entre 
Santa Maria e Silveira Martins, na RS-287.

Ora, Sr. Presidente, no conjunto das obras que 
o Governo pretende realizar nas áreas hoje pedagia-
das para compensar o dispêndio financeiro nós não 
estamos incluídos. Portanto, não existe o menor fun-

damento para a instalação na nossa região uma nova 
praça de pedágio, até porque o traçado dessa rodovia, 
a RS-287, se sobrepõe ao de uma BR.

Já fizemos uma solicitação ao Governo do Estado 
para que esse trecho rodoviário seja devolvido à União, 
a fim de que seja incluído no programa de recuperação 
das rodovias que o Governo Federal está fazendo. In-
clusive, há 6 meses mais ou menos, propusemos ao 
Governo do Estado que esse trecho de cerca de 60 
quilômetros volte para a União, para que seja recupe-
rado sem pedágio. Além de não ter encaminhado a so-
licitação, o Estado propõe agora a instalação de uma 
praça de pedágio entre Santa Maria e Silveira Martins, 
praticamente entre o núcleo urbano e seus distritos.

Somos contra essa proposta do Governo do Es-
tado e vamos trabalhar para que esse trecho volte para 
a responsabilidade do Governo Federal e seja total-
mente recuperado sem a necessidade de implantação 
de uma praça de pedágio na nossa cidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei 
que V.Exa. jamais concordaria com o tipo de atitude a 
que vou me referir, que considero gravíssima. 

O Deputado Raul Jungmann está para submeter 
a voto, na Comissão de Segurança Pública, projeto de 
lei que versa sobre exclusividade da investigação pela 
Polícia Civil e elaboração de Termo Circunstanciado 
de Ocorrência. Requerida uma audiência pública, a 
reunião foi realizada.

Agora, Sr. Presidente, iniciada e encerrada a dis-
cussão, com o projeto pronto para ser votado, eis que 
ontem, às 19h, surgiu um projeto que foi despachado 
e apensado ao projeto que ia ser votado hoje, numa 
rapidez que nem o Governo teria se tivesse tanto in-
teresse nessa matéria.

Confesso a V.Exa. que essa manobra dos delegados 
causa celeuma, sim, senhor. O projeto entrou ontem, às 
19h, e foi despachado ontem mesmo, com a chancela do 
Dr. Mozart Vianna, para a Comissão de Segurança Públi-
ca. Pasme V.Exa.: esse projeto, do meu amigo Deputado 
Marcelo Ortiz, nada mais é do que a cópia do substitutivo 
apresentado pelo Deputado Marcelo Itagiba.

Sr. Presidente, V.Exa. tem demonstrado, ao longo 
do tempo em que está na Presidência da Casa, que 
não se coaduna com esse tipo de artimanha – e isso 
é artimanha! Portanto, hoje não se votou o projeto – 
porque os delegados sabiam que perderiam – em vir-
tude de uma manobra dessa.
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Esta  reclamação é igual à que o Deputado Antonio 
Carlos Biscaia fez a V.Exa. Todos que tomarem conheci-
mento dessa manobra não vão concordar com ela.

Confio plenamente no senso crítico de V.Exa., 
que não vai permitir uma coisa dessa.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
queria...

Por favor, Sr. Deputado. Deixe-me responder. Es-
tamos tratando de uma questão de ordem!

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – V.Exa., toda 
vez, dificulta a justificativa de voto. Portanto, tomamos 
essa iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Deputado, não é possível!

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presiden-
te, tenha paciência também com os Parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
veja...

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – V.Exa. é Pre-
sidente desta Casa e somos todos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
sei que sou. Veja...

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Está justi-
ficado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja a 
dimensão do que trata V.Exa., que estava ausente na 
hora da votação. A falha é sua e não do Plenário.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Problema 
meu.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agora, 
outro Parlamentar...

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – V.Exa. não 
tem nada com isso. Estou justificando. Ponto final.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Outro 
Parlamentar levantou uma questão de ordem complexa, 
e V.Exa. não respeita a Presidência nem o seu colega. 
Aguarde! Ou será que V.Exa. vai querer continuar se 
ausentando de plenário para depois nos atrapalhar de 
novo? Essa é a questão.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – V.Exa. não 
tem nada com isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por fa-
vor, respeite os colegas que estão trabalhando e que, 
na hora de votar e de levantar questão de ordem, não 
estão cuidando apenas do seu mandato legitimamente. 
Respeite o colega, por favor!

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – V.Exa. sim-
plesmente cria problema para todos os Parlamentares 
que vão justificar o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Na sua 
opinião, principalmente para aqueles que não respei-
tam os demais colegas.

Eu crio problema para aqueles que tentam fazer 
da sua vontade algo superior à da Casa. Estes, de fato, 
eu não permito. Não se trata de questão pessoal. Trata-
se de regra. Trata-se de regra. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
so a responder à questão de ordem levantada pelo 
Deputado Fraga.

Diz o parágrafo único do art. 142 do Regimento 
Interno:

“Art. 142.  ..............................................
Parágrafo único. A tramitação conjunta só 

será deferida se solicitada antes de a matéria en-
trar na Ordem do Dia ou, na hipótese do art. 24, 
II, antes” – e não é o caso – “do pronunciamento 
da única ou da primeira Comissão incumbida 
de examinar o mérito da proposição”.

Como se trata de matéria que vem a plenário com 
a solicitação do Parlamentar que cumpriu o requisito 
de fazê-la antes de a matéria entrar na Ordem do Dia, 
há, portanto, respaldo regimental.

Em segundo lugar, com referência ao trabalho da 
Secretaria-Geral, evidentemente que ela deve agir dentro 
das regras. Portanto, em relação à crítica que V.Exa. e o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia fizeram, do ponto de 
vista da questão de ordem, não há o que fazer. É direito 
de qualquer Parlamentar agir dessa maneira.

A questão é que a crítica feita é encerra uma 
consideração de natureza política. Já na pondera-
ção de V.Exa., quando disse que os delegados não o 
vencerão, constato que se apoiou na experiência da 
própria Comissão. 

Não tenho como deferir a questão de ordem de 
V.Exa. Se isso significar uma interferência política in-
devida, aqui, em plenário, isso será corrigido.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, não vou discutir o 
parágrafo único que V.Exa. leu. O que me causa es-
tranheza – e acredito que também a V.Exa. – é a rapi-
dez com que a Secretaria-Geral da Mesa chancelou 
o novo projeto, às 19h05min de ontem, para hoje ele 
já estar na pauta. Todos nós, Deputados, gostaríamos 
que houvesse sempre essa celeridade. 

E a prova disso – vou comprovar a V.Exa. – é 
que acabo de assinar com o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia 3 requerimentos de apensamento da PEC nº 
151, de 2000, à PEC nº 549. 

Faço, então, apelo para que se dê a mesma ce-
leridade ao pedido e que alguém da Secretaria-Geral 
da Mesa aja com o mesmo excesso de zelo – acredito 
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que não foi o Dr. Mozart Vianna, mas até o Chicão, que 
trabalha lá e conhece. É o mínimo que esta Casa e os 
Deputados podem pedir a V.Exa., na defesa daquilo 
por que lutamos, que são os nossos ideais. 

Nunca projeto deu entrada nesta Casa às 19h e já 
estava plenário de Comissão no dia seguinte. Isso real-
mente é estranho. V.Exa. há de convir em que não temos 
essa celeridade. É a isso que estou me referindo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Alberto Fraga, eu quero, primeiro, manter aquilo 
que está disposto no Regimento. 

Com referência à Secretaria-Geral da Mesa, quero 
dar um testemunho e também colher o testemunho de 
V.Exa.: toda vez que algum Parlamentar demanda ao 
Dr. Mozart Vianna, desde que, cumprindo as regras, 
ele o atende. V.Exa. é testemunha desse empenho, 
notadamente quando pediu a conferência de assina-
turas numa dada CPI – ele me informou. 

Prefiro, então, que nos concentremos na disputa 
entre os Parlamentares. É evidente – e aqui vou dar mi-
nha opinião fora da questão de ordem – que se tratou 
de um recurso apoiado no Regimento, que, um dia, se 
Deus quiser, vai ser alterado, para continuar uma disputa 
num ponto em que a derrota já havia sido consagrada. 
Acho que isso deverá ser debatido à luz do dia.

No que diz respeito à solicitação referente a outro 
apensamento, quero dar a V.Exa. a garantia de que, se 
cumpridas as exigências do Regimento, a Secretaria-
Geral naturalmente vai agir com a maior celeridade. 
Até para tranqüilizar V.Exa., o Deputado Biscaia e os 
demais Parlamentares, existe um projeto de minha au-
toria – a Comissão de Segurança Pública pediu que ele 
fosse remetido para lá –, e o Deputado Marcelo Itagi-
ba, de última hora, também quis manter sob a tutela 
dos delegados os médicos legistas. Estou dizendo isso 
porque prefiro citar Deputados a citar funcionários. De 
fato, quando se trata de boa-fé e cumpre-se o acordo, 
garante-se o resultado e a harmonia da Casa. 

Estou falando em plenário até para que o Deputa-
do Marcelo Itagiba tenha a oportunidade de responder 
a V.Exa. e a mim também, porque essa é a prática. E 
foi dada a garantia pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá 
que aquilo não aconteceria. 

E por que apresentei esse projeto? Porque – a 
essa altura do campeonato, estou me dando a liber-
dades, até porque estou com algum fogo interno –, à 
época da ditadura, os delegados às vezes obrigavam 
os médicos a assinar laudos para proteger os tortura-
dores. É claro que teve médico também que aderiu. 

O SR. ALBERTO FRAGA – Parece que essa 
prática continua, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
é uma forma de mudarmos as estruturas. Até para 

aqueles que não aderirem tenham a oportunidade de 
exercer bem a sua função. V.Exa. vai estar tranqüilo 
num debate que vamos fazer, sim, no plenário, até 
porque, quando estamos aqui em nome do povo bra-
sileiro tomando decisões, o principal não é o recurso 
regimental, mas o debate das idéias. 

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, eu 
respeito sua decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – E quero 
dar outra garantia a V.Exa.: se assim for, quem é que vai 
dizer que eu, como Presidente, vou colocar na Ordem 
do Dia? Então, temos muito o que conversar. 

O SR. ALBERTO FRAGA – Respeito V.Exa. Só 
quero dizer que é um problema de foro íntimo. Tenho 
certeza de que, se partisse de V.Exa., essa decisão 
não sairia. Isso eu afirmo aqui. Tenho o atrevimento de 
dizer que V.Exa. jamais autorizaria esse pedido que 
ontem foi encaminhado à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero sair desse caminho.

Tudo aquilo que estiver no Regimento Interno, eu 
vou determinar que se cumpra – e é assim que age o 
Dr. Mozart Vianna. É a única maneira de termos regras 
que sirvam a todos. 

De qualquer maneira, no mérito, vamos acompa-
nhar essa discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
V.Exa. proclama o resultado, quero dizer que eu ia contra-
ditar a questão de ordem, mas não houve necessidade.

Quero deixar o meu testemunho em relação não 
somente ao Secretário Dr. Mozart Vianna, mas a toda 
a Secretaria-Geral da Mesa. 

Estou aqui há 6 anos e nunca vi o Dr. Mozart 
Vianna ou qualquer funcionário da Secretaria-Geral 
da Mesa interferirem em votação. O Dr. Mozart Vian-
na sempre trabalhou e agiu com maior idoneidade, de 
acordo com o Regimento desta Casa. 

É o testemunho que quero deixar registrado.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, associo-me 
à manifestação do Deputado Carlos Willian, sobretu-
do em relação à assessoria prestada pelo Dr. Mozart 
Vianna e a ele próprio. 

Infelizmente, Sr. Presidente, V.Exa. me privou do 
voto, que estaria associado àqueles 76 brasileiros que 
têm uma posição sensata: ele seria “não”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
eu lhe garanto que não foi a pedido do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
sultado da votação: 

VOTARAM

SIM:                                       259;
NÃO:                                        76;
TOTAL:                                335.
MANTIDO O TEXTO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 443/2008 – DVS – PSDB – AR-
TIGO 7º DO PLV – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 12-11-08 14:38
Encerramento da votação: 12-11-08 15:12
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
quanto falava o Deputado Alberto Fraga, procurei pri-
meiro garantir o cumprimento da norma regimental, 
mas é evidente que não cabe a nós atribuirmos inten-
ções a respeito disso. Vamos manter o debate entre 
nós, Parlamentares. 

Como disse e repito, dou total garantia da isen-
ção, competência, dedicação e zelo do Dr. Mozart 
Vianna e, por conseqüência, do trabalho resultante 
da Secretaria-Geral da Mesa. Creio que isso é teste-
munhado por todos. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com a bancada na última votação nominal. 
E endosso as palavras de V.Exa. a respeito do Prof. 
Mozart Vianna. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pró-
ximo destaque. 

Sobre a mesa requerimento de destaque da ban-
cada do Democratas no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º, do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 63, para que o proposto na refe-
rida emenda seja incluído como art. 3º do PLV 
à Medida Provisória nº 443/08, renumerando-
se os demais artigos. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2008. 
– Paulo Bornhausen, Vice-Líder do DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado João Paulo 
Cunha, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado 
Francisco Rodrigues, que falará a favor matéria.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
sugere seja incluído o art. 3º, constante da Emenda nº 
0063, no projeto de lei de conversão. 

“(...) tornar indisponíveis os bens pes-
soais dos dirigentes e membros do Conselho 
De Administração da instituição adquirida, 
como garantia para a cobertura de eventuais 
perdas ao adquirente, até que seja concluído 
o inquérito instituído pelo Banco Central do 
Brasil para apurar as causas e responsabili-
dades do desaparecimento do patrimônio da 
instituição cujo capital, ou parte dele, tenha 
sido adquirido”.

A justificativa, Sr. Presidente, é que o princípio 
de governança cooperativa exige responsabilidade dos 
dirigentes empresariais. 

No presente caso, a utilização de recursos pú-
blicos justifica a responsabilização do corpo diretor 
da instituição capitalizada, uma vez que a sociedade 
merece uma satisfação a respeito da utilização dos 
recursos públicos, bem como medidas que desesti-
mulem novas ocorrências onerosas.

A preocupação do nosso partido é no sentido de 
dar equilíbrio e equidade a essa medida provisória, até 
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porque esse arco de emendas apresentadas, nesse 
caso tornando indisponíveis os bens pessoais desses 
dirigentes e membros do Conselho de Administração, 
fazem com que haja a necessidade de um maior cui-
dado na absorção de vários órgãos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação. 

Como votam os Srs. Líderes?
Democratas.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Democratas vota sim.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “não”. 

Também dou uma palavra de confiança absoluta, 
que é dispensável, ao pessoal da Secretaria da Mesa. 
É que, diante de tantas manifestações, se não nos ma-
nifestarmos, parece que não estamos concordando. E 
o Dr. Mozart contra é um inferno. (Risos.)

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em momento 
algum eu ataquei o Dr. Mozart. Em momento algum. 
Não estou entendendo essa defesa. Não ataquei o Dr. 
Mozart, repito. Ao contrário, eu até disse que ele é res-
peitoso e sempre foi cioso com os Deputados. Estão 
fazendo uns comentários como se eu tivesse atacado 
o Dr. Mozart, que conheço há bastante tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ótimo. 
Está resolvido, Deputado Alberto Fraga. 

O SR. ALBERTO FRAGA – Falei da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – No 

momento em que V.Exa. estava argumentando – evi-
dentemente há momentos em que ficamos um pouco 
mais empolgados –, tentei sair daquele rumo para re-
colocar, e agora está resolvido.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, sendo 
assim, retiro o elogio ao Dr. Mozart. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

O SR. TADEU FILIPPELLI – (Bloco/PMDB – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PPS. 
(Pausa.) Quem não orientou ainda? (Pausa.) 

PR.
O SR. JOÃO MAIA (PR – RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP. 

(Pausa.) 
Governo. (Pausa.)
Minoria.
O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente. A Mi-
noria vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
vota “não”. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSDB vota “sim”. 

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas 
vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
votar a emenda:

“Insira-se o seguinte art. 4º à MP nº 443, de 2008, 
renumerando-se os demais dispositivos:

Art. 4º Em caso de aquisição de participa-
ção, como previsto no caput do art. 2º, devem 
ser aplicados os dispositivos da Lei nº 6.024, de 
13 de março de 1974, no que couber, de forma 
a tornar indisponíveis os bens pessoais dos diri-
gentes e membros do Conselho de Administra-
ção da instituição adquirida, como garantia para 
a cobertura de eventuais perdas ao adquirente, 
até que seja concluído o inquérito instituído pelo 
Banco Central do Brasil para apurar as causas 
e responsabilidades do deperecimento do patri-
mônio da instituição cujo capital, ou parte dele, 
tenha sido adquirido.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis à emenda per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL DA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 443-C, DE 2008

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 30 DE 2008

Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a 
Caixa Econômica Federal a constituírem 
subsidiárias e a adquirirem participação em 
instituições financeiras sediadas no Brasil; 
altera as Leis nos 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
e 11.774, de 17 de setembro de 2008; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econô-

mica Federal ficam autorizados a constituir subsidiárias 
integrais ou controladas, com vistas no cumprimento 
de atividades de seu objeto social. 

Art. 2º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econô-
mica Federal, diretamente ou por intermédio de suas 
subsidiárias, poderão adquirir participação em insti-
tuições financeiras, públicas ou privadas, sediadas no 
Brasil, incluindo empresas dos ramos securitário, pre-
videnciário, de capitalização e demais ramos descritos 
nos arts. 17 e 18 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, além dos ramos de atividades complemen-
tares às do setor financeiro, com ou sem o controle 
do capital social, observado o disposto no inciso X do 
caput do art. 10 daquela Lei. 

§ 1º Para a aquisição prevista no caput 
deste artigo, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa 
Econômica Federal contratarão empresas ava-
liadoras especializadas, cujos dirigentes não 
possuam interesses nas empresas sujeitas à 
avaliação, observada a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, dispensado o procedimento 
licitatório em casos de justificada urgência.

§ 2º Na hipótese prevista no caput deste 
artigo, percentual do preço a ser desembolsa-
do na operação de aquisição de participação 
societária poderá ser apartado para depósito 
em conta aberta na instituição financeira ad-
quirente, para fazer frente a eventuais passi-
vos contingentes não identificados, ficando o 
Banco do Brasil S.A. ou a Caixa Econômica 
Federal, conforme o caso, autorizado a debitar 
a referida conta sempre que identificado algum 
passivo dessa ordem, nos termos fixados no 
contrato de aquisição. 

§ 3º É vedada a participação ou a aqui-
sição de controle acionário das instituições 
referidas no art. 77 da Lei Complementar nº 

109, de 29 de maio de 2001, assim como a 
aquisição exclusivamente de carteiras de pla-
nos de previdência privada na modalidade de 
benefício definido.

§ 4º A autorização prevista no caput deste 
artigo é válida até 30 de junho de 2011, poden-
do ser prorrogada por até 12 (doze) meses, 
mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 3º A realização dos negócios jurídicos men-
cionados nos arts. 1º e 2º desta Lei poderá ocorrer sob 
qualquer forma de aquisição de ações ou participações 
societárias previstas em lei.

Parágrafo único. Os negócios jurídicos referidos 
no caput deste artigo com sociedades do ramo da 
construção civil serão realizados com empresas cons-
tituídas sob a forma de Sociedades de Propósito Es-
pecífico – SPE para a execução de empreendimentos 
imobiliários, inclusive mediante emissão de debêntures 
conversíveis em ações.

Art. 4º Fica autorizada a criação da empresa 
CAIXA – Banco de Investimentos S.A., sociedade por 
ações, subsidiária integral da Caixa Econômica Fe-
deral, com o objetivo de explorar atividades de banco 
de investimento, participações e demais operações 
previstas na legislação aplicável. 

Art. 5º Fica dispensada de procedimento licitatório 
a venda para o Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômi-
ca Federal de participação acionária em instituições 
financeiras públicas. 

Art. 6º Fica o Banco Central do Brasil autorizado 
a realizar operações de swap de moedas com bancos 
centrais de outros países, nos limites e condições fi-
xados pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 7º Fica a União autorizada a conceder crédito 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, no valor de até R$3.000.000.000,00 
(três bilhões de reais), em condições financeiras e con-
tratuais a serem definidas pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, para ser utilizado na abertura de linhas de 
crédito para capital de giro das empresas contratadas 
pelos governos federal, estaduais ou municipais, para 
execução de obras de infra-estrutura no âmbito do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC.

§ 1º O crédito será concedido assegu-
rada a equivalência econômica da operação 
em relação ao custo de captação de longo 
prazo do Tesouro Nacional, na data de sua 
efetivação.

§ 2º Para fazer frente aos recursos de 
que trata o caput deste artigo, a União po-
derá emitir, sob a forma de colocação direta 
em favor do BNDES, títulos da dívida pública 
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mobiliária federal, cujas características serão 
definidas pelo Ministro da Fazenda.

Art. 8º Fica criada, no Congresso Nacional, a 
Comissão Mista de Acompanhamento da Crise Fi-
nanceira – CMACF, a quem caberá o monitoramento 
e a fiscalização das operações realizadas com base 
no mencionado art. 2º desta Lei, na forma a ser esta-
belecida em ato do Poder Legislativo. 

§ 1º A CMACF concluirá seus trabalhos 
com a apresentação de relatório em até 180 
(cento e oitenta) dias após terminada a vigência 
da autorização prevista no art. 2º desta Lei.

§ 2º O Banco Central do Brasil encami-
nhará à CMACF, até o último dia útil do mês 
subseqüente ao fechamento dos negócios, 
relatório sobre as operações realizadas com 
base no disposto no art. 2º desta Lei.

§ 3º O relatório de que trata o § 2º des-
te artigo deverá indicar, entre outras informa-
ções, a situação patrimonial das instituições 
objeto de aquisição ou participação por parte 
da Caixa Econômica Federal ou do Banco do 
Brasil S.A., e a fundamentada justificativa para 
a sua realização.

§ 4º O Banco do Brasil S.A. e a Caixa 
Econômica Federal deverão encaminhar à 
CMACF, até o último dia útil do segundo mês 
subseqüente ao fechamento dos negócios, 
relatório sobre as operações realizadas com 
base no disposto no art. 2º desta Lei, do qual 
deverão constar, no mínimo, as empresas en-
volvidas, os valores investidos na aquisição ou 
na participação, a fundamentada justificativa, 
a projeção de resultados, e a avaliação reali-
zada internamente e por empresas externas 
contratadas.

§ 5º Para a análise dos relatórios recebi-
dos pela CMACF, essa Comissão poderá re-
querer técnicos do Banco Central do Brasil, da 
Comissão de Valores Mobiliários, da Receita 
Federal do Brasil, da Controladoria-Geral da 
União e do Tribunal de Contas da União.

Art. 9º O inciso I do § 1º do art. 29 da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea c:

“Art. 29.  ................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
c) bens de que trata o § 1º-C do art. 4º 

da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

que gozem do benefício referido no caput do 
mencionado artigo; ”(NR)

Art. 10. O art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 
11 e 12:

“Art. 40.  ................................................
 ..............................................................
§ 11. Para fins de caracterização como 

pessoa jurídica preponderantemente expor-
tadora, as receitas decorrentes das opera-
ções de que trata o caput do art. 2º da Lei nº 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, poderão 
ser adicionadas à receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior.

§ 12. O disposto no § 11 deste artigo não 
alcança receitas de vendas dos produtos rela-
cionados no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, bem como receitas de 
bens de informática e automação de que trata a 
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.”(NR)

Art. 11. A Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A. As empresas dos setores de 
tecnologia da informação – TI e de tecnologia 
da informação e da comunicação – TIC poderão 
excluir do lucro líquido os custos e despesas com 
capacitação de pessoal que atua no desenvolvi-
mento de programas de computador (software) 
e nos serviços de TI e TIC de que trata o § 4º do 
art. 14 desta Lei, para efeito de apuração do lucro 
real, sem prejuízo da dedução normal.

Parágrafo único. A exclusão de que trata 
o caput deste artigo fica limitada ao valor do 
lucro real antes da própria exclusão, vedado 
o aproveitamento de eventual excesso em 
período de apuração posterior.” 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2008. – 
Deputado João Paulo Cunha, Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, peço 

permissão a V.Exa. para encaminhar um pronuncia-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Wilson Braga, estamos na Ordem do Dia. 
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O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pois não. Então, que-
ro dizer que na votação anterior votei de acordo com 
a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
perfeito. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre a 
Ordem do Dia, porque V.Exa. vai passar para o item 
seguinte da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Exa-
tamente, como o previsto.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Como está previsto. 
Nesse intervalo, queria só...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há intervalo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Antes de começar o 
ponto seguinte, quero dizer que estamos com um pro-
blema regimental e solicito, de maneira gentil, civilizada, 
que possamos pensar nessa questão que já foi objeto 
de uma polêmica no plenário. Eu a estou levantando 
por um outro ângulo. 

O Projeto de Lei nº 4.209 estava aqui no plenário e 
ia ser votado, tem urgência urgentíssima no plenário. Na 
Comissão de Segurança Pública, há polêmica sobre esse 
projeto, que envolve o substitutivo e o voto em separado 
para que ele venha para o plenário. Sei que, de acordo 
com o Regimento Interno, o apensamento é possível.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
possível.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – É possível, até a votação 
da matéria, porque a matéria está para ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
na Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está na Ordem do Dia. 
O que apresento a V.Exa., até para conversar com o 
autor do projeto apresentado ontem, é que, se não so-
lucionarmos o problema na Comissão de Segurança 
Pública, dificilmente teremos condições de apreciar 
esse projeto no plenário, porque não haverá consenso 
entre as Lideranças, por exemplo, do meu partido para 
colocá-lo na Ordem do Dia. E aí vamos ter um problema 
que apresento à Mesa, para ver como solucioná-lo: se 
V.Exa. pode conversar com o Deputado Marcelo Ortiz 
ou se buscamos uma solução na Comissão. Não estou 
questionando o apensamento, porque examinei o Re-
gimento Interno. Não vou questioná-lo. Mas, acima do 
problema regimental, há o problema político, porque ele 
estava na pauta e saiu. Se não resolvermos a divergência 
na Comissão de Segurança Pública, ele não poderá ser 
apreciado no Plenário. Não podendo ser apreciado no 
Plenário e estando em regime de urgência, como fica a 
possibilidade ou não de trancamento da pauta?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado José Genoíno, se entendi bem, se o projeto tem 
urgência – parece que resolvo alguns problemas todos 
de uma vez só –, posso puxá-lo para o plenário, ime-
diatamente, a qualquer tempo, independentemente de 
ter sido votado lá ou não. E, com o parecer sendo dado 
aqui, votaremos aqui. Pelo que já ouvi, estou muito 
propenso a fazer isso. Pode usar essa informação – 
eu autorizo –, dizendo que, se vai prevalecer esse tipo 
de circunstância, vamos conversar, em homenagem 
ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, por exemplo, e 
eu chamo para o plenário.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, agra-
deço. Acho que é um bom caminho.

 O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Gos-
taria que os Deputados viessem me explicar depois, 
com mais calma, para eu poder tomar essa decisão 
também com total segurança.

O SR. CARLOS MELLES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Alguém 
mais quer justificar a ausência?

O SR. JOÃO MAIA (PR – RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do meu partido.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o meu partido.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Miro Teixeira, V.Exa. já votou.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
é para justificar voto, mas para falar sobre aquela ma-
téria do Código de Processo Penal. Eu só quero insistir 
em uma posição anterior, a de que essas matérias que 
mexem com o Código de Processo deveriam ser exa-
minadas realmente na Comissão de Justiça e juntos 
os projetos. Juntos, repito. Isso é um sistema. V.Exa. é 
muito bem relacionado na Procuradoria da República. 
Ao conversar com os procuradores, eles lhe dirão que 
o Código de Processo é um sistema que não pode ser 
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analisado em separado. Pode um artigo, às vezes, ser 
alterado. No entanto, ele todo ser alterado por grupos de 
artigos vai afetar a qualidade do sistema. Penso que nós 
até podemos imaginar essa atualização do Código de Pro-
cesso com uma tramitação de código. E não é dramático 
que demore um pouco mais não. É bom e seguro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deixe-
me esclarecer. O fato de o projeto ser chamado, tendo 
urgência, para plenário – V.Exa. sabe disso e isso serve 
para os demais também –, não nos obriga a votar. Nós 
o chamamos e se produz todo o entendimento com a 
pressão de que agora não é apenas uma Comissão, 
mas é o Plenário.

O SR. ARNALDO VIANNA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do meu partido.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, acompanhei o partido, PSDB.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PTB nas votações anteriores.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com o partido na votação anterior.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nas 2 votações anteriores, votei seguindo 
o partido, o PSDB.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o partido.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
primeira votação, votei com o PSDB e, na segunda, 
votei nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Na 
segunda votou contra? (Risos.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Votei com o par-
tido, mas já estava aqui presente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É ape-
nas uma brincadeira que fiz com o Deputado Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 138-C, DE 2003 

(Do Sr. Sandes Júnior e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 138-B, 
de 2003, que dispõe sobre a proteção dos 
direitos econômicos, sociais e culturais da 
juventude.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
oradores inscritos. 

Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado 
William Woo, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) 
Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.) 
Deputado Neucimar Fraga. (Pausa.) 
Deputado Reginaldo Lopes. (Pausa.) 
Deputado Laerte Bessa. (Pausa.) 
Deputado Lincoln Portela. (Pausa.) 
Deputado Vicentinho. (Pausa.) 
Deputado Jorginho Maluly. (Pausa.) 
O SR. ANTONIO CRUZ (PP-MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Governo.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB – 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra à nobre Deputada Manuela 
d’Ávila, que falará a favor da matéria.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – 
RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, uma vez que todos abriram mão dos 
seus pronunciamentos para acelerarmos a votação, 
ressalto a importância da aprovação dessa emenda 
à Constituição.

Recentemente, completou 20 anos a nossa Cons-
tituição Cidadã. Temos no Brasil mais de 55 milhões de 
jovens. Em razão das circunstâncias da elaboração da 
Constituição, os jovens foram olvidados do processo 
constitucional. Temos convicção de que é impossível 
promover o desenvolvimento social que desejamos se 
excluirmos, Deputado Adão Pretto, os 55 milhões de 
jovens que estão nas cidades e no campo.

Essa proposta de emenda à Constituição rela-
tada pela Deputada Alice Portugal, do meu partido, o 
PCdoB, garante que a juventude seja considerada uma 
das faixas etárias próprias do nosso povo e que pos-
samos, a partir daí, aprovar outras políticas relevantes 
para esse grande contingente de brasileiros.

Nós, por exemplo, não temos base legal para a 
política da juventude. A simplicidade dessa emenda 
à Constituição reconhece a existência formal de uma 
significativa parcela do povo brasileiro que precisa ser 
reconhecida e valorizada, portanto, hoje é um dia im-
portante para a juventude.

Antes de vir a esta Casa, quando ainda era Ve-
readora e militante do movimento social, na União Na-
cional dos Estudantes, na cidade de Porto Alegre, eu 
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já lutava para que essa PEC fosse aprovada antes do 
primeiro turno e agora, no segundo turno.

Esperamos mais de 2 anos entre o primeiro e o 
segundo turno, mas é chegado o dia de o Congresso 
Nacional reconhecer, 20 anos depois da elaboração 
da Constituição brasileira, que nós, jovens, existimos, 
sim, e merecemos ser tratados pela Constituição Fe-
deral e, posteriormente, merecemos ter outras tantas 
políticas aprovadas pelo Congresso Nacional. 

Obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-

primento a Deputada Manuela d’Ávila pela elegância 
com que usou a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado William 
Woo, que falará a favor da matéria. 

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, hoje, após 20 anos, 
incluiu-se no texto constitucional o jovem. Parabenizo 
todos os Parlamentares pelo trabalho realizado na 
tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Obri-
gado ao Deputado William Woo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
a Relatora também está inscrita, passo a palavra à 
Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, essa PEC já tramita nesta Casa desde o 
ano de 2003. Ela foi, sem dúvida, a preconizadora de 
toda uma movimentação que já era do interesse das 
entidades de estudantes, entidades e organizações 
da juventude e aquelas que trabalham com e para a 
juventude. 

Foi um amplo processo de debate na Comissão 
provisória, criada nesta Casa, que acabou demandan-
do na realização de diversas conferências estaduais e 
municipais de jovens. 

O Governo Federal, sensibilizado e, neste mo-
mento, aquinhoado com todo esse conteúdo, cria o 
Conselho Nacional de Juventude. O Conselho hoje 
emana as políticas e cria a Secretaria Nacional de 
Juventude, que tem status de Ministério, para garantir 
a execução de políticas focais e universais para a ju-
ventude brasileira. 

Essa PEC é apenas uma introdução constitu-
cional. Foi proposta a retirada – por acordo de todos 
– de 2 itens, no seu § 3º, incisos XIII e IX, que eram 
detalhamentos que exorbitam da necessidade de um 

texto constitucional. Mas, à época, isso foi solicitado 
na Comissão e entrou no conteúdo do relatório. Após 
reanálise, retiram-se esses 2 incisos. 

Quero agradecer a todos que participaram da 
elaboração dessa PEC e pedir aos nobres Parlamen-
tares que, por unanimidade, votemos a matéria, haja 
vista que ela beneficia os jovens brasileiros. Seria uma 
efetiva garantia de políticas de Estado em benefício 
da juventude. 

Muito obrigada. 
O SR. JULIÃO AMIN (Bloco/PDT – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, posicionei-me de acordo com a orien-
tação partidária. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ro informar a todos que, em dado momento, darei a 
oportunidade de justificarem a ausência. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerrado o encaminhamento, passamos à votação da 
matéria.

Orientação de bancada. 
Democratas.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nosso partido compreende que essa PEC é muito im-
portante para a vida do País, porque muda os paradig-
mas da avaliação que se faz da presença dos jovens 
neste texto constitucional, no Capítulo VII, que ficará 
alterado para “da família, da criança, do adolescente, 
do jovem” – que não fazia parte – “e do idoso”.

Lógico, Sr. Presidente, no § 8º do art. 226, que 
será incluído, o Estatuto da Juventude, destinado a 
regular os direitos dos jovens, item II, o Plano Nacio-
nal de Juventude, de duração decenal, visando à ar-
ticulação das várias esferas do Poder Público, para a 
execução de políticas públicas, faz a inclusão, nessa 
PEC, de políticas públicas, de lazer, do primeiro em-
prego, da segurança social aos jovens, proposta in-
clusive pela Câmara, para que seja considerado dos 
15 aos 29 anos.

O nosso partido encaminha, pela abrangência e 
pela importância deste texto, o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSDB.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB, depois de termos analisado esse 
assunto, após a reunião da Liderança, entendeu que 
deve votar favoravelmente, tendo em vista a impor-
tância do tema.

O PSDB vota “sim”.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
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últimas votações, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
como entendemos a importância desta PEC, nós en-
caminhamos favoravelmente a ela.

A juventude brasileira vive grandes dificuldades no 
que diz respeito ao acesso a emprego e a tratamentos 
para dependentes químicos. O crack, por exemplo, é uma 
epidemia em várias capitais do nosso País, e não há trata-
mento adequado para os jovens vítimas dessa droga tão 
assassina. Há também uma imensa dificuldade no acesso 
à educação, a políticas de formação para o trabalho, cul-
tura, lazer. Sabemos que essa PEC é um passo adiante 
no reconhecimento desses direitos, mas ela de nada ser-
virá se não vierem políticas públicas que possam, de fato, 
reconhecer na prática esses direitos da nossa juventude 
que vêm sendo historicamente negligenciados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PP.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em nome do Partido Progres-
sista e da juventude acumulada da qual fazemos parte, 
queremos encaminhar favoravelmente. Este é um grande 
momento. Trata-se de um projeto de muita importância que 
atende aos jovens e a nossa juventude acumulada.

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 

não precisa ser tão generoso em incluir tanta gente 
nessa juventude acumulada. (Risos.)

Para orientar, PT.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT, em 
honra a sua história, neste momento quer orientar o 
voto favorável à PEC nº 138 e invocar a memória de 
tantos jovens que, na luta pelos seus direitos, abriram 
caminhos para que pudéssemos construir a história 
que temos construído como partido. Por essa razão, 
o PT não pode ter outra conduta a não ser orientar a 
bancada a votar favoravelmente à PEC nº 138. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para-
benizando esta Casa, parabenizando o Senado, princi-
palmente os Deputados Sandes Júnior, Alice Portugal 
e Odair Cunha, que tanto trabalharam nesse projeto, 
o PR encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, en-

caminho o voto favorável à PEC da Juventude, ressal-
tando o trabalho da Deputada baiana Alice Portugal na 
defesa dos interesses da juventude brasileira. Quero 
destacar o fato de estarmos fazendo isso após 20 anos 
da Constituinte, que, na verdade, não incorporou uma 
agenda da juventude naquele momento, mas deu ao 
jovem brasileiro o direito do voto aos 16 anos. Isso pre-
cisa também ser registrado como conquista constitu-
cional e como conquista da juventude brasileira. 

Portanto, quero parabenizar esta Casa, que hoje 
vota a PEC nº 138, que dá oportunidades para a ju-
ventude brasileira, hoje principal vítima da violência 
em nosso País. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB se associa a esta Casa nesta iniciativa de 
aprovar a PEC da Juventude. Dispensa-se ressaltar a 
relevância da matéria. Por isso, o PMDB encaminha 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB. 
(Pausa.)

PV. (Pausa.)
PPS. (Pausa.)
PSC. (Pausa.)
Minoria.
O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta PEC da 
Juventude, pela relevância que tem, merece o nosso 
apoio. Portanto, a Minoria vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Go-
verno.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Governo vota “sim”, em face da importância da 
matéria.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB vota “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 138-B, de 2003, ressalvados os des-
taques:

Redação para o Segundo Turno de Dis-
cussão da Proposta de Emenda á Constitui-
ção Nº 138-B, de 2003, que “dispõe sobre a 
proteção dos direitos econômicos, sociais 
e culturais da juventude”.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
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tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O Capítulo VII do Título VIII da Constituição 
Federal passa a denominar-se “Da Família, da Criança, 
do Adolescente, do Jovem e do Idoso”.

Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, 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 comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a participa-
ção de entidades não governamentais, me-
diante políticas específicas e obedecendo os 
seguintes preceitos:

 ..............................................................
II – Criação de programas de prevenção 

e atendimento especializado para as pesso-
as portadoras de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiên-
cia, mediante o treinamento para o trabalho e 
a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de obstáculos arquitetônicos e todas as formas 
de discriminação.

 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
III – garantia de acesso do trabalhador 

adolescente e jovem á escola;
 ..............................................................
VII – programas de prevenção e atendi-

mento especializado à criança, ao adolescente 
e ao jovem dependente de entorpecentes e 
drogas afins e portador do vírus HIV;

VIII – criação de unidades de referência 
juvenil, com pessoal especializado na área 
de hebeatria;

IV – implementação de políticas públicas 
específicas destinadas a garantir a formação 
profissional, o acesso ao primeiro emprego e 
a habitação, ao lazer e à segurança social;

 ..............................................................
§ 8º A lei estabelecerá:
I – o estatuto da juventude, destinado a 

regular os direitos dos jovens;

II – o plano nacional de juventude, de 
duração decenal, visando à articulação das 
várias esferas do poder público para a execu-
ção de políticas públicas”.(NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Infor-

mo ao Plenário que aqueles que não votaram antes, 
ao votarem agora, resolvem outros problemas.

O SR. NELSON PROENÇA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PPS vota “sim”.

O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vamos voltar à discussão do Projeto nº 4.209, que tem 
muito a ver até com V.Exa. 

No início do ano passado, V.Exa. pediu ao Deputado 
João Campos, que até então era o Presidente da Comis-
são de Segurança Pública, para fazer uma Comissão des-
tinada a estudar o Código de Processo Penal. Isso foi feito 
em vários projetos dentro do Código de Processo Penal. 
Para esse específico, 4.209, tivemos a cautela, o cuida-
do, de convocar os principais juristas desta Casa. Tanto é 
que participaram um juiz, Flávio Dino, Promotores como 
Carlos Sampaio e Vieira da Cunha, policiais civis, como o 
próprio Itagiba. Não havia nenhum Deputado militar, mas 
uma comissão de policiais militares, advogados, 1 defen-
sor público, o Deputado Valtenir, e o Ministério da Justiça 
participando conosco, por decisão de V.Exa. 

Portanto, ficou ajustado durante 1 ano aquele 
relatório elaborado pelo Deputado Marcelo Itagiba e 
discutido na Comissão de Segurança Pública. Acontece 
que, após todo esse tempo, quando foi para a discus-
são na Comissão de Segurança Pública, apareceram 
2 Deputados que até então não estavam na Casa. 
Um é o Deputado Fraga, que estava na Secretaria 
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de Transportes; o outro é o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia, que ainda não era titular, era suplente e não 
tinha assumido o cargo, estava de fora. S.Exas. che-
garam agora, depois daquele estudo todo. Inclusive, 
foram organizados debates, e querem mudar toda a 
ordem daquele projeto. 

Não estamos discutindo termo circunstanciado, 
se é de poder da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Até 
acho, particularmente, que a Polícia Militar pode fazer 
o termo circunstanciado, e nós, os delegados que par-
ticiparam da Comissão, também achamos que o militar 
pode fazer o termo circunstanciado. 

Não queremos, Sr. Presidente, interferência do 
Ministério Público que quer açambarcar o termo cir-
cunstanciado. Hoje, o Ministério Público está com o 
substitutivo do nosso amigo e competente Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, querendo o termo circunstan-
ciado para o Ministério Público. Isso é um absurdo. É 
isso que está rolando lá. 

Os delegados não estão com interesse de acu-
mular nada, nem conseguir eventos para sua acumu-
lação. Os Deputados não querem isso. Queremos jus-
tiça. Se queremos justiça, queremos o conhecimento. 
Que sejam respeitadas as decisões do nosso estatuto, 
como foi feito. 

Acusar Dr. Mozart ou outro membro da Mesa é 
uma incoerência muito grande, porque ele agiu dentro 
da lei. Agora, vamos estudar a matéria.

Podemos até aqui, em plenário, como V.Exa. está 
apresentando, votar a favor do termo circunstanciado 
para a PM. Mas não aceitamos que o Ministério Públi-
co se intrometa na investigação da Polícia, que é ex-
clusividade dela, nem nos casos militares, da própria 
Polícia Militar. Então, queria esclarecer essa questão, 
Sr. Presidente.

Só para ficar bem claro também o que V.Exa. disse 
a respeito de delegados da época da ditadura.

Não concordo com V.Exa. Na ditadura, pode ter 
acontecido arbitrariedade de delegados, mas hoje a 
Polícia Civil é outra, Sr. Presidente. A Polícia Civil hoje 
é ordeira e nela não há mais tortura.

Estamos aqui há quase 2 anos e não vi uma acu-
sação de tortura na Polícia Civil.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deputado 
Laerte Bessa, V.Exa. fez a questão de ordem a respeito 
do que eu disse?

O SR. LAERTE BESSA – Justamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

esclarecer a V.Exa.
Primeiro, como V.Exa. não estava em plenário, foi 

feita uma questão de ordem, pelo Deputado Alberto 
Fraga, que a Presidência negou, dado que a apresen-
tação de um projeto, no dia de ontem, e a solicitação 

de apensamento tinham respaldo regimental. O Depu-
tado Alberto Fraga, como o Deputado José Genoíno, 
que também assomou à tribuna para abordar o mesmo 
tema, entenderam.

Segundo, V.Exa. não tem nenhum elemento para 
esse diálogo de que eu teria dito que na Polícia tem 
atualmente tortura ou não. O que eu disse foi outra 
coisa, não exatamente com essas palavras, foi o se-
guinte: que o projeto que apresentei desobrigava os 
médicos-legistas a seguirem ordens de delegados. 
Tive essa idéia em função de que, na época da dita-
dura, delegados, muitas vezes sob pressão, obrigavam 
médicos-legistas a darem parecer que contrariavam 
os fatos e também a sua própria consciência. Disse 
mais: que houve médicos que aderiram a isso. Portanto, 
não foi uma acusação nem aos dias de hoje... Agora, 
V.Exa. também não pode dizer que jamais aconteceu. 
Aconteceu!

O SR. LAERTE BESSA – Aconteceu. Está aqui 
que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
bem.

O SR. LAERTE BESSA – Hoje, não.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 

disse mais: já estava pronto para vir a plenário, houve 
demanda por parte de alguns para que fosse para a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado apenas para ser aprimorado. Mas, lá, foi 
aprovado o substitutivo do Deputado Marcelo Itagi-
ba, que, na minha opinião, não agiu corretamente ao 
aprová-lo, porque não foi isso o combinado comigo. 
Não há como V.Exa. me questionar, até porque não 
estava presente nessas tratativas. 

Indago, portanto, a V.Exa.: qual é exatamente a 
questão de ordem?

O SR. LAERTE BESSA – Mas eu estava. Eu es-
tava ouvindo tudo o que estava acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
mas nessa tratativa de...

O SR. LAERTE BESSA – Com respeito ao pro-
jeto de V.Exa., relacionado aos médicos-legistas, eu 
fui Relator, Sr. Presidente. E quando o substitutivo do 
nosso colega o interpelou, eu vim comunicar o fato a 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 
isso mesmo.

O SR. LAERTE BESSA – E fui contra o subs-
titutivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
foi leal ao que havia sido tratado. Eu me referi a quando 
V.Exa. menciona... E eu estou apenas esclarecendo. 
Não queria mencionar o que V.Exa. mencionou. Foi exa-
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tamente o Deputado Laerte Bessa que me alertou sobre 
a profunda alteração que ocorreu na Comissão. 

Agradeço-lhe pelo testemunho.
O SR. LAERTE BESSA – Vamos reformá-lo aqui, 

no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 

isso que quero evitar.
Mas eu fiz o seguinte registro para que V.Exa. se 

situe. Veja, o Deputado Miro Teixeira já havia ponde-
rado – não apenas hoje, mas em outras ocasiões –, e 
normalmente acertou no seguinte sentido: é verdade, 
como V.Exa. disse, que eu constituí essa Comissão; é 
verdade que o Deputado João Campos se dedicou; é 
verdade que naquele grupo, muitas vezes, houve uni-
dade. Entretanto, quando chegou ao plenário, com ou 
sem razão, houve sucessivos questionamentos. 

Essa a razão que o Deputado Miro tinha, no se-
guinte sentido: dada a complexidade do tema, nem 
sempre a Comissão, coordenada à época pelo Depu-
tado João Campos, conseguia dar conta. Foram temas 
referentes à CPI, à exploração sexual de crianças – 
não lembro quais foram. 

Sem querer, ainda mais da minha parte que ar-
ticulei, que percamos o trabalho realizado, a maneira 
como foi relatado aqui foi um pouquinho diferente, se 
entendi bem. Estava havendo uma votação na Comis-
são, parece-me que de Segurança, que apontava para 
um dado resultado e, em função de se evitar um dado 
resultado, foi apresentado um outro projeto.

O que eu disse foi o seguinte: se a Comissão 
não der conta de resolver determinados problemas, 
como está com urgência urgentíssima, eu a volto para 
plenário, porque, como V.Exa. acabou de dizer, é o 
Plenário de forma soberana que vai deliberar. Sem-
pre regimental.

O SR. LAERTE BESSA – Sim, Sr. Presidente, 
concordo em todos os termos com V.Exa. e acredito 
que realmente tem de vir para plenário a fim de se 
decidir essa questão, porque houve uma artimanha. 
Houve. Mas foi uma artimanha legal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
gimental.

O SR. LAERTE BESSA – Regimental. Eu acho que 
está na hora de puxá-lo para o plenário para que todos 
discutam. Já foi discutido por uma Comissão de técnicos, 
cada um na sua área, todos jurídicos, decidiram aquilo. 
Agora, se o Plenário não concordar, é legal.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem porque fui men-
cionado.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, só 
quero saber se existe alguma artimanha legal. Existe ar-
timanha legal? Eu não conheço isso na minha vida!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
S.Exa. usou no sentido de artifício legal. 

O SR. LAERTE BESSA – Queria falar artifício.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – No 

sentido de, digamos, recursos regimentais que tra-
duzem uma esperteza e uma agilidade aplicadas ao 
Regimento. 

O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, o 
Deputado Alberto Fraga agora é Secretário de 
Transportes e está meio por fora do Regimento. Ele 
esqueceu o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos reordenar...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, “aplica-
dos” por analogia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isto.
Quero agradecer ao Deputado Laerte Bessa, que 

fez uma série de relatos e que, ao final, até por pró-
pria iniciativa, confirmou aquilo que eu tinha relatado 
com referência a um dado projeto. Mas vamos retirar 
esse, porque senão vai dar mais confusão, ainda que 
às vezes eu goste.

Só quero dizer o seguinte: quando se assume 
um determinado compromisso, todos nós sabemos, é 
preciso cumpri-lo; quando não é cumprido, agüentem-
se as conseqüências. É simples assim.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Pre-
sidente, eu só quero fazer uma breve intervenção, 
porque fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero dizer a V.Exa., em primeiro lugar, que não con-
sidero pejorativa a referência de que o suplente venha 
assumir. O suplente, quando assume, é um Parlamen-
tar no pleno exercício de suas funções. 

O SR. LAERTE BESSA – Mas eu não falei com 
essa intenção, Deputado. De forma alguma.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Em se-
gundo lugar, quero dizer que a Comissão presidi-
da pelo Deputado João Campos prestou um serviço 
inestimável, um avanço extraordinário no campo do 
processo penal, matéria a que me dedico há 35 anos 
como professor. 

Então, eu reconheço o trabalho em relação a 
todos os projetos. Esse é o mais polêmico, a meu 
ver; polêmica restrita a 2 aspectos fundamentais. O 
primeiro relaciona-se à investigação. Defendo e sem-
pre defenderei que a investigação seja a mais ampla 
possível: o inquérito pela Polícia Civil e a investigação, 
de maneira geral, pelo Ministério Público, pelo Banco 
Central, pela Receita Federal, pelas CPIs. O Brasil 
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precisa de investigação de todas as instituições; e eu 
defendo essa causa.

Em segundo lugar, que o termo circunstancia-
do das infrações penais de menor potencial possa 
ser lavrado pela Polícia Militar, espalhada por todo 
o País, e pela Polícia Rodoviária Federal. São esses 
2 pontos que defendo e defenderei sempre. Não há, 
no mais, nenhuma restrição ao que foi aprovado pelo 
grupo de trabalho tão bem presidido pelo Deputado 
João Campos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com base no 
art. 74, também fui citado, mas serei muito breve.

Primeiro, quero dizer que o Deputado Antonio 
Carlos Biscaia pode ser suplente ou o que quer que seja. 
Para mim, sempre foi e será um dos melhores Deputados 
na matéria “segurança pública” nesta Casa.

É necessário que se tenha o devido respeito a 
um Parlamentar que dedica, com muita propriedade, 
a vida à segurança pública.

Segundo ponto, Sr. Presidente, não cheguei agora. 
Dos 3 projetos que estavam sendo discutidos, 2 são de 
minha autoria. Portanto, um Parlamentar com 3 man-
datos e com mais de 300 projetos que versam sobre 
segurança pública, não pode ser acusado de estar 
chegando agora. As pessoas que chegaram agora é 
que não podem se sentar na janela; precisam aprender 
um pouco o Regimento Interno desta Casa.

 O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
esclarecer ao Deputado Antonio Carlos Biscaia que eu 
não tive intenção alguma de ofendê-lo quando disse a 
palavra suplente. Peço desculpas se S.Exa. sentiu-se 
ofendido, mas não tive essa intenção. Era uma situa-
ção em que S.Exa. se encontrava naquele momento. 
Também disse que o Deputado Alberto Fraga estava 
na Secretaria de Transportes, mas não tive o intuito 
de ofender ninguém.

Este é o terceiro mandato do Deputado Fraga. 
Se Deus quiser, ao final deste, eu já terei captado o 
nosso Regimento Interno mais precisamente do que 
S.Exa. nesses 3 anos. Vou trabalhar para isso.

O SR. ALBERTO FRAGA – Vai ter de estudar 
muito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
vai ser fácil e eu vou explicar o porquê, até para brincar 
um pouco com o Deputado Alberto Fraga e proteger o 
Dr. Mozart. O Deputado Alberto Fraga sabe tanto de 
Regimento que, ao entrar com o Projeto de Lei nº 174, 
de 2007, no dia 14 de fevereiro, já havia outro projeto 
na pauta, o de número 7.225, sobre telefonia celular, 
que foi apensado, a pedido dele, no mesmo dia, e 

votado também no mesmo dia. Conseqüência disso: 
tive que ouvir uma brutal reclamação de um Senador 
amigo meu. 

É só para responder a ambos ao mesmo tempo. 
Está bem assim? Vamos encerrar o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado João Campos, depois Deputado Wilson.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para um 
esclarecimento. Eu, em determinado instante, com 
muita honra, por designação de V.Exa., presido esse 
grupo de trabalho. Mas em função do debate, que é 
da natureza desta Casa, fica às vezes parecendo nas 
entrelinhas que o trabalho que fizemos estivesse sob 
suspeição.

Ora, quando se estabelece o consenso num 
grupo de trabalho ou numa Comissão, não quer dizer 
que se pretende impor isso ao Plenário. Aqui todos 
são soberanos. E mais: o grupo de trabalho conse-
guiu conduzir um trabalho a ponto de fazer com que 
este Plenário aprovasse, mesmo em face de 2 ou 3 
situações, com questionamentos do Deputado Miro 
Teixeira, aquilo que produzimos lá, depois de mais de 
uma dezena de projetos, todos importantes, a maioria 
deles sobre reforma processual penal. A dimensão ali 
era tal que alguns deles ensejaram o Presidente da 
República realizar uma solenidade para a sanção, dada 
a importância deles, evento que contou inclusive com 
a presença de V.Exa. 

Esse trabalho continua com a mesma serieda-
de, com a mesma isenção e sem nenhuma pretensão 
de impor absolutamente nada a este Plenário. Se há 
alguém que sabe entender que aqueles Deputados 
que não fazem parte desse grupo de trabalho ou da 
Comissão podem discordar do trabalho é exatamente 
essa pessoa que foi designada por V.Exa. Mas, apesar 
das discordâncias, o Plenário tem ratificado o trabalho 
que ali fizemos. 

Sr. Presidente, eu gostaria apenas de pontuar isso 
e, mais uma vez, agradecer-lhe pela confiança.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero dizer que o Deputado João Campos tem razão 
no que diz respeito ao esforço, ao trabalho, à dedica-
ção, que resultaram na aprovação de matérias impor-
tantes neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
anunciar, nas galerias, a presença de estudantes do 
curso de Jornalismo da Faculdade de São Francisco, 
de Barreiras, Bahia.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
aqui, entre uma palavra e outra, nós voltamos ao co-
meço da discussão.

Houve uma frase de utilização esperta do Regi-
mento. Eu não vou repetir as palavras para ninguém se 
sentir referido, mas houve coisas dessa natureza. Pois 
eu lhe afirmo: não faz bem à Câmara dos Deputados dar 
um jeito para tramitar códigos, fatiando os projetos.

A tramitação de código é definida no nosso Regi-
mento. Código é uma lei altamente complexa. (Pausa.)

Eu desisto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

Líder, concedo a palavra à Deputada Luciana Genro. 
(Pausa.)

Desculpe. 
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, o dia 

que nós pudermos conversar com V.Exa. aqui, regi-
mentalmente, seria da maior utilidade tratar da trami-
tação de códigos.

Eu compreendo que todo mundo tem suas afli-
ções, todo mundo quer se dirigir a V.Exa., mas é que a 
Câmara dos Deputados não pode deixar de considerar 
que se está violando as regras quando se trata de al-
teração de códigos. Uma coisa é modificar um artigo 
de um código, e pode haver projeto alterando esse 
artigo, mas seções inteiras de um código, num traba-
lho fatiado, não fica bem. São inúmeros os artigos que 
têm saído por aí, artigos de juízes, de procuradores, 
perguntando: o que é isso, afinal de contas? 

Então, eu proponho a V.Exa. que a Câmara dos 
Deputados, pela principal Comissão desta Casa, a Mesa 
Diretora, constitua, isto sim, um grupo, convidando juris-
tas e notáveis, mas, acima de tudo, Deputados, com a 
possibilidade de examinar o Código de Processo Penal. 
Se assim não for, iremos cometer um erro enorme.

Só isso.
Espero não voltar mais ao assunto, Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa., 

primeiro, com certeza, me sensibiliza, até porque eu 
não domino o tema nem vou negar o esforço, o trabalho 
de quem quer que seja. Mas creio que assuntos dessa 
magnitude, quando há, digamos, esse potencial, essa 
importância, nada mais adequado do que se consti-
tuírem grupos de trabalho com diversidade suficiente 
para produzir o melhor.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente?
O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Depu-

tada Luciana Genro tem precedência como Líder e está 

tendo uma paciência enorme. Vou dar a palavra a S.Exa. 
e depois aos demais.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Depois eu peço...
O SR. MARCELO ORTIZ – Depois a mim, Sr. 

Presidente. Extremamente mencionado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
orientar. A bancada do PSC vota “sim”, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já 
está orientado.

PSC, “sim”.
O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, para orientar. PV, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV, 

“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Luciana Genro, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nossa 
bancada, embora Oposição ao Governo Lula, nunca 
se furtou a votar favoravelmente projetos que julgás-
semos importantes para o País.

Foi o caso, por exemplo, do PRONASCI. Parti-
cularmente, não só como Deputada, mas como filha 
do Ministro da Justiça, tive grande alegria em apoiar 
esse programa. Também apoiamos o Ministério da Jus-
tiça, quando colocou a Polícia Federal para perseguir 
corruptos, quando defendeu a necessidade e a legiti-
midade do uso de algemas em prisioneiros, indepen-
dentemente de sua classe social, e também quando 
defendeu tortura como crime imprescritível.

Entretanto, hoje sou obrigada a vir a esta tribuna 
para protestar contra a postura da Polícia Federal no 
episódio do banqueiro Daniel Dantas.

Vimos o brilhante trabalho feito pelo Delegado Pro-
tógenes Queiroz. Seus eventuais erros em nada podem 
usurpar a importância das provas colhidas contra esse que 
construiu um império criminoso no Brasil: Sr. Daniel Dantas. 
Esse delegado agora vem sendo terrivelmente perseguido, 
assim como o Juiz Fausto de Sanctis, que ordenou duas 
vezes a prisão do banqueiro Daniel Dantas.

No mesmo dia em que lamentavelmente o Supremo 
Tribunal Federal confirmou o habeas corpus concedido 
pelo Ministro Gilmar Mendes ao banqueiro Daniel Dan-
tas, a Polícia Federal invadiu a residência do Delegado 
Protógenes Queiroz, buscando documentos, gravações, 
provas que pudessem eventualmente incriminá-lo num in-
quérito administrativo aberto contra ele, na nossa opinião, 
por forças que conspiram não apenas contra o Delegado 
Protógenes Queiroz, mas a favor do Sr. Daniel Dantas, 
que tem seus tentáculos de poder e de crime espalhados 
por diversas esferas da República brasileira.

Ouvimos, naquela ocasião, as críticas ferozes 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal contra o 
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Juiz Fausto de Sanctis, que tem demonstrado enorme 
apreço não apenas pela Constituição e pela lei, mas 
pela busca da verdade. Assim também tem agido o 
Delegado Protógenes Queiroz.

Quero fazer minhas as palavras do Presidente da 
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, 
quando diz que está havendo uma verdadeira inversão de 
valores, que causará impacto extremamente negativo nas 
futuras investigações da Polícia Federal, que tem desem-
penhado, nos últimos tempos, papel importantíssimo, co-
locando corruptos de colarinho-branco atrás das grades.

Agora ela volta suas baterias contra um delegado 
que honrou a corporação e efetuou prisões da mais alta 
complexidade, como fez no caso do Sr. Maluf e do Sr. Pitta 
e de grandes contrabandistas e criminosos do colarinho-
branco, e que, no episódio do Sr. Daniel Dantas, elaborou 
um inquérito extremamente sério que não tem absoluta-
mente nenhuma condição de ser desmoralizado, mesmo 
que eventualmente possa conter alguns erros.

Pergunto aos nossos colegas: se olharmos com 
lupa os projetos de lei que aprovamos, não encontra-
remos eventuais erros? Não existe inclusive um artigo 
incluído na Constituição Federal que não foi votado? 
Nem por isso os Constituintes foram execrados e per-
seguidos. Ao contrário.

Portanto, o trabalho do Delegado Protógenes é de 
alto valor, assim como o do Juiz Fausto de Sanctis. Nossa 
bancada quer solidarizar-se com os 2 e somar-se à socieda-
de brasileira, que quer ver o Sr. Daniel Dantas na cadeia.

No próximo dia 19 encerra-se o prazo da defesa 
desse senhor. Queremos ver a decisão da Justiça de 
colocá-lo atrás das grades, para dar exemplo de que 
corruptos de colarinho-branco são presos, punidos.

Não aceitaremos esta inversão de valores: os 
que perseguem corruptos estão sendo alvos da per-
seguição, estão tendo seu trabalho desmoralizado. 
Não aceitamos essa lógica. Somamo-nos ao clamor 
popular para que os crimes de colarinho-branco sejam 
exemplarmente punidos.

Louvamos o trabalho feito pelo Delegado Protóge-
nes e não aceitamos sua punição. Também louvamos o 
trabalho feito pelo Juiz Fausto de Sanctis e queremos 
que seu trabalho seja respeitado.

Muito obrigada.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com minha bancada na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quem 
votar nesta e nas próximas, resolve o dia de hoje.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação, com base no 
art. 96 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra o Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
por V.Exa. o maior respeito e carinho. V.Exa. sabe disso. 
Apenas quero fazer uma reclamação respeitosa à Mesa. 
Embora pareça uma bobagem, para mim é importante. 
Peço que haja critério quando alguém se dirigir a V.Exa. 
ou a qualquer outro Deputado que estiver presidindo a 
Mesa para solicitar que sejam citados nomes de alguém 
que se encontra, em visita, no plenário.

Tenho visto 2 tipos de comportamentos. Vem um 
Deputado com um papel em que está escrito o nome de 
um Prefeito ou companheiro, e o Presidente fala: “Que-
ro agradecer a presença de fulano, beltrano e sicrano”. 
Outro dia V.Exa., como todo o respeito, me puxou a 
orelha dizendo que a Mesa não é correio elegante.

Minha reclamação é no sentido de que se ado-
te um critério: ou não se fala o nome de ninguém ou 
todos os Deputados, quando receberem uma visita 
importante de suas bases, tenham os nomes de seus 
correligionários registrados. 

Esta é minha reclamação respeitosa a V.Exa.
Sr. Presidente, peço, mais uma vez, que se ado-

te um critério, ou vai haver confrontos. Já assisti à 
adoção de 2 pesos e 2 medidas aqui. Todos somos 
Parlamentares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 

preferiria que esse assunto não viesse a plenário.
Primeiro, a Presidência dos trabalhos tem o poder, 

de forma discricionária, de mencionar ou não os nomes. 
Às vezes, não se mencionam por esquecimento, por 
não se julgar conveniente. Dado que V.Exa. mencionou 
seu caso, destaco que não lhe puxei a orelha – quem 
sou eu? Como se tratava de um Prefeito eleito e havia 
inúmeros Prefeitos eleitos e reeleitos, eu brinquei.

Imagine a Presidência da Câmara dos Deputados, 
no exercício da sua função, ter que cuidar do anúncio 
de quem está presente. Não acho isso razoável. É a 
minha opinião.

Portanto, não vou definir critério, não vou pres-
tar contas. Se houver qualquer atitude no Plenário no 
sentido de questionamento, saberemos responder. 
Entretanto, peço que quando isso for feito, que se faça 
de forma regimental.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem, para falar sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Jorginho 
Maluly, acho que a questão de o Presidente anunciar é 
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muito ruim, porque daria a S.Exa. também a faculdade 
de desqualificar alguém que aqui estivesse presente. Por 
que S.Exa. só pode elogiar? S.Exa. pode, de repente, 
dizer: “Não, espera aí, esta Câmara dos Deputados não 
tem nenhum prazer em receber o Sr. fulano de tal”.

Por isso, imagino que nós, Deputados, podemos 
fazer referência ao nosso convidado, não a Presidência. 
Até imagino que deveria ser entendida como decisão 
mesmo da Mesa não se fazer jamais. 

Sempre se imagina a melhor história: o Presi-
dente vai dar boas-vindas àquele Prefeito. Pega um 
Presidente que está num mau dia, ou que sabe de al-
guma história sobre aquele cidadão que aqui chegou 
e, diante da insistência de alguém, diz: “Olha, esta 
Câmara dos Deputados, lamentavelmente, está rece-
bendo essa pessoa”. Seria reconhecer ao Presidente 
essa capacidade também, porque não se pode querer 
que se diga apenas o bem. 

Para não acontecer isso, acho que a Presidência 
não deve anunciar, exceto a presença de delegações 
em missões oficiais, cabendo aos Deputados dizer do 
prazer que têm por convidar alguém. 

Sr. Presidente, se V.Exa. fizer isso como norma, 
evitará aborrecimentos, como se diz. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deputado 
Miro, por que veio a reclamação do Deputado Jorginho 
Maluly? Até para deixar bem claro, foi porque anunciei 
uma delegação de estudantes de jornalismo da Bahia. 

Creio que não se compara o Presidente da Câ-
mara dos Deputados dar as boas-vindas àqueles que, 
do povo, estão vindo prestigiar a Câmara a – vou falar 
claro – qualquer um de nós querer ganhar uma com-
preensão ainda maior dos nossos próprios companhei-
ros. Não se compara. Então, não se anula. Mas eu digo 
que pode acontecer ou não. 

Porém, como veio na forma de reclamação, sou 
obrigado a explicar o que eu preferiria, repito, não es-
tar explicando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A pro-
pósito, quero anunciar a presença de alunos e profes-
sores da Escola Criativa, de Aparecida de Goiânia. 

Sejam bem-vindos.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Marcelo Itagiba.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Arlindo Chinaglia, venho a esta tribuna hoje em função 
de duas questões. Uma porque fui citado, ao que parece, 
por V.Exa. Como aqui eu não estava na hora da citação, 
cabe a mim prestar-lhe as devidas informações e os de-
vidos esclarecimentos a respeito do brilhante projeto que 
V.Exa. apresentou, o Projeto nº 3.653, de 1997.

Sabe V.Exa. que eu não fui o Relator desse pro-
cesso. Não coube a mim relatá-lo. Coube a mim, durante 
a discussão, apresentar um voto que consolidasse to-
das as opiniões que foram apresentadas e discutidas. 
Assim o fiz e o Relator, que poderia não ter acatado, 
acatou porque entendeu que talvez fosse a proposta 
de consenso, que permitiu a votação e aprovação do 
projeto perante a Comissão.

Logo, não atuei nem a favor de um lobby, nem 
a favor de outro. Atuei a favor do Direito – aliás, como 
sempre fiz na minha vida profissional, mesmo antes de 
ser delegado da Polícia Federal, na qualidade de advo-
gado, advocacia essa que exerci com muito orgulho.

Portanto, cabia-me fazer este esclarecimento quanto 
ao projeto apresentado por V.Exa. Não me dobro a pres-
sões, não me dobro a corporações e não me dobro a im-
posições. Estou sempre a favor dos melhores projetos e 
das melhores leis, segundo meu entendimento. Pareceu-
me que o projeto de V.Exa. era um bom projeto. Não sus-
citou unanimidade na Comissão. Apresentei um voto em 
separado, que foi acolhido. Não foi um voto corporativo, 
foi um voto do Deputado Federal Marcelo Itagiba.

No que diz respeito à outra questão, que hoje se 
encontra em discussão, que é a das leis processuais, 
que vêm sendo discutidas nesta Casa, o Deputado João 
Campos, com a determinação de V.Exa., constituiu um 
grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi o mais 
democrático possível, porque ouviu todas as parcelas 
envolvidas. Foram ouvidas as polícias militares, foi ou-
vida a Defensoria Pública, o Ministério Público, e todas 
essas corporações praticamente estavam representadas 
por Parlamentares. Seguimos com uma aprovação de 
consenso, e esse consenso foi levado à votação.

Agora surgem dúvidas quanto a esse consenso, 
e aqui vou-me permitir chamá-los de faltadores da ver-
dade. Alguns membros das associações de Ministério 
Público disseram que não haviam concordado, e con-
cordado haviam. Alguns representantes da Polícia Mi-
litar ali estiveram, disseram concordar à época, e hoje 
dizem não ter concordado mais. E os representantes 
da Polícia Civil ali estiveram, disseram que concorda-
ram e mantiveram seu posicionamento. 

Portanto, o que foi feito ali foi feito com muita 
tranqüilidade, e hoje estamos num processo já de vo-
tação, Sr. Presidente. Soube que V.Exa. fez muito bem 
em trazer esse projeto de lei novamente a Plenário, 
e o fez com muita competência, com muita precisão, 
porque esse projeto já estava em plenário. V.Exa. é que 
o remeteu à Comissão de Segurança, porque aqui ele 
já estava, pronto para ser votado. 

Então, acho que aqui será o lugar onde melhor 
poderemos dirimir todas as dúvidas, porque não conta-
remos apenas com um pequeno grupo que quer fazer 
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pressão para aprovar a qualquer custo. Mas vamos 
contar com toda a Casa discutindo a matéria e, se for o 
caso, aprovar ou rejeitar ou acolher novas emendas. 

Na qualidade de Relator estarei pronto, tão logo 
as emendas venham, a discutir, a conversar e, se for 
o caso, a votá-las. 

Muito obrigado pela concessão que V.Exa. fez 
ao me dar o uso da palavra. Mas era importante fazer 
essas assertivas. 

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, fui 
muito mencionado neste plenário e gostaria de usar 
apalavra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes, 
quero dizer algo. O Deputado Marcelo Itagiba foi muito 
preciso. Mas quando S.Exa., na sua alocução, fez men-
ção de que não se dobra a pressões, como não men-
cionou quem teria feito pressões, ficou vago o suficiente 
para que não ficasse claro. Se alguém tentou fazer algu-
ma pressão, e V.Exa. rejeitou, seria bom dar, se couber, 
algum esclarecimento de onde teria vindo.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, 
faço-o a todo momento e a toda hora. No que diz res-
peito à questão da legislação processual, elas vieram 
de todos os setores que têm interesses particulares. No 
que diz respeito à lei de V.Exa., com V.Exa. sobre ela 
nunca conversei. Nunca me dirigi, nunca tratei dessa 
questão, dessa lei, com V.Exa. 

Aliás, me surpreendeu muito V.Exa. citar o meu 
nome na discussão dessa matéria, haja vista que não 
fui Relator. Apenas apresentei um voto, e esse voto foi 
acolhido pelo Relator e votado pela maioria, dentro do 
princípio democrático, que é o seu princípio e o prin-
cípio que rege esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado, V.Exa. esclareceu um ponto, porque alguém pode-
ria interpretar que, pelo fato de ser um projeto de minha 
autoria e V.Exa. fazer menção à pressão... Agradeço o 
fato de dizer que nunca conversou, porque, de fato, não 
conversei com V.Exa., nem com ninguém, exceto com 
alguns Relatores da matéria. 

Mas vou tentar diminuir sua surpresa. Quando 
a matéria foi para a Comissão de Segurança – V.Exa. 
pode pegar o testemunho do Presidente da Associação 
Nacional dos Delegados, e não tenho agora como pedir 
aqui o testemunho do Deputado Arnaldo Faria de Sá... 
Mas, quando foi para aquela Comissão – e há Depu-
tados que se lembram disso –, de fato, foi uma maneira 
de prestigiar a Comissão, desde que não houvesse a 
alteração que... Quando V.Exa. apresentou seu voto em 
separado, ele acabou galvanizando a maioria. 

Mas V.Exa. se lembra de que após a votação, aí, 
sim, falei com V.Exa., e o informei então do que estava 
em curso, e que me surpreendeu. Portanto, ao dizer isso 

e respeitá-lo como Parlamentar, evidentemente como, 
na minha opinião, ainda mais na política, é difícil haver 
combustão espontânea – acredito e faço muita articula-
ção política –, informei que eu estaria do outro lado, na 
condição de Presidente, na condição de Deputado. Por 
que na condição de Presidente? Porque V.Exa. pode 
ser, por exemplo, Relator da Comissão, mas nada lhe 
garante que V.Exa. será Relator em Plenário, porque 
sou eu que decido. Estou informando-o que, como não 
houve nenhuma articulação, V.Exa. não tem garantida 
a Relatoria. Depende. Está claro? 

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, já 
que V.Exa. me permite o diálogo, eu estou Relator por 
designação da Comissão, V.Exa. tem condição de de-
signar quem quer que seja. Agora, um projeto nada 
tem a ver com outro. Não sou Relator do projeto de 
V.Exa., eu estou Relator no projeto de processo pe-
nal, na parte de inquérito. Mas se há uma retaliação 
de V.Exa. no sentido de que poderia mudar o Relator 
de um projeto em função do outro...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
não é retaliação. 

O SR. MARCELO ITAGIBA – Eu assim passo a 
compreender.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que 
V.Exa. mudou o verbo. V.Exa. antes, é só pegar as no-
tas taquigráficas, disse: “Eu sou o Relator”. Eu estou 
informando que V.Exa. é Relator lá. Não se autonomeie, 
senão amanhã V.Exa. poderá também alegar uma ou-
tra surpresa. É só para que V.Exa e todos saibam que 
quem designa em plenário é o Presidente da Câmara 
dos Deputados. Só isso.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Então vou dizer 
a V.Exa., e mantenho o verbo: eu sou o Relator até o 
momento em que V.Exa. designar um novo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Exa-
tamente. Aí está perfeito.

O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para esclarecer. Quanto ao mérito desse projeto, acho 
que houve um equívoco do Deputado Marcelo Itagiba 
no que se refere ao médico-legista, que é perito oficial. 
Isso está na legislação, não há como não ser.

Acho que S.Exa. se esqueceu pelo fato de que 
na Polícia Federal não há médico-legista. Acredito que 
tenha acontecido isso porque S.Exa. sabe que médi-
co-legista, tenho certeza de que sabe... Acho que foi 
um equívoco colocar o médico-legista no substitutivo 
que apresentou na Comissão de Segurança Pública.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em nome da Frente Parlamentar Mista do PDV, Depu-
tado Chico Lopes, Deputado Geraldo Pudim, Deputado 
Sebastião Bala Rocha, registro que na data de hoje 
demos entrada no projeto de anistia dos servidores 
pedevistas que vai tramitar sob o nº 4.293, de 2008.

Faço um apelo à Casa no sentido do apoiamento 
e da celeridade na apreciação da matéria.

Saúdo os servidores pedevistas nas galerias. 
(Palmas.)

Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Arlindo Chi-
naglia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
sei que é mais do que razoável, mas quero, primeiro, 
dar as boas-vindas a todos vocês e informá-los que 
não pode haver manifestações, mesmo na forma de 
aplauso, porque quando há o aplauso, amanhã eu te-
ria de tolerar vaia, e o Regimento não me permitiria. 
Mas são todos bem-vindos.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pedi a palavra porque eu estava fora, no lanche que 
V.Exa. nos permitiu, e quando cheguei aqui fiquei 
sabendo que fui causador de uma grande discus-
são em plenário.

Quero deixar claro o seguinte: eu sou um Deputado 
livre de pensamento. Tomo as minhas decisões, assumo-
as e não me curvo a ninguém – primeiro item.

Segundo item: quando entrei com o Projeto de 
Lei nº 4.284 foi exatamente porque penso dessa for-
ma. Essa forma de projeto agiliza o inquérito. Eu sou 
advogado há 49 anos e acho que é de uma importância 
muito grande o inquérito ser ágil.

Se esse projeto criou um problema, a paralisação 
de um outro, ou impediu a votação de uma matéria... 
Eu sei exatamente que o que ocorreu é porque foi cum-
prido o Regimento. Quem determina o apensamento 
é o Presidente da Casa. Sr. Presidente, quem deter-
mina o apensamento é V.Exa., que sabe tanto quanto 
eu que não fiz nenhuma gestão para que houvesse 
apensamento. O Regimento foi cumprido.

Se eu tivesse feito gestão e falado com o Presi-
dente, eu assumiria: “Sim, fiz gestão”. Sr. Presidente, 
tenho certeza de que se não fosse legal e regimental 
V.Exa. não teria feito.

Quero deixar claro que não me sirvo a acertos, a 
ajustes e a conchavos. Eu fiz o que achei que deveria 
fazer. Aliás, participei muito do grupo do Deputado João 
Campos, sem pertencer ao grupo, tive a honra de ser con-
vidado por S.Exa. Várias vezes fui lá participar e ajudar no 
que pude em razão da minha experiência profissional.

Agora, jamais ouvi alguém elogiar os trabalhos 
que fizemos. Ouvimos muito em plenário o seguinte: 
“Ah, mas nós deveríamos ter feito dessa forma. Nós 
deveríamos ter feito daquela outra forma”. Jamais al-
guém foi lá para apresentar qualquer motivação a fim 
de que o fato fosse alterado.

Quero que fique claro: eu não me sirvo a nenhum 
tipo de acerto. Se alguém achar que isso não é verdade, 
que venha falar diretamente comigo. Eu sou suficien-
temente capaz para responder pelos meus atos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 

devo uma informação adicional. Quando falei do 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que não poderia 
pedir o testemunho de S.Exa. por sua ausência, é 
porque S.Exa. se encontra tratando da sua saúde. 
É por isso que não está aqui neste momento, até 
para que o Plenário e nossos telespectadores tam-
bém saibam. S.Exa. é um Deputado assíduo. Portan-
to, S.Exa. não está participando deste debate porque 
está cuidando da saúde.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

VOTARAM

SIM:                                         382;
ABSTENÇÃO:                              1
TOTAL:                                      383 votos

ESTÁ APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138-B, DE 
2003, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 138/2003 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 12-11-08 15:39
Encerramento da votação: 12-11-08 16:26
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
aos destaques.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
como é de outra natureza, V.Exa. dá o encaminhamen-
to e, no intervalo, falarei.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 3 

destaques. Portanto, haverá mais 3 votações nominais.
Sobre a mesa requerimento de destaque da ban-

cada do PT no seguinte teor:

“Requeremos, nos termos do art. 161, § 
2º, do Regimento Interno, destaque para vo-
tação em separado da expressão ‘e portador 
do vírus HIV’, constante do inciso VII, § 3º, do 
art. 227, constante do art. 2º da PEC nº 138-C, 
de 2003, visando a sua supressão.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 
2008. – Maurício Rands, Líder do PT.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há oradores inscritos.

Todos entenderam pelo menos do que se trata? 
(Pausa.)

Para orientar a bancada do PT.
A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
pela supressão do termo “e portador do vírus HIV” por-
que considera que essa questão não deve constar da 
Constituição. Isso é objeto de lei infraconstitucional. 

Portanto, somos favoráveis à supressão do ter-
mo. “Não” ao texto.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR, 
“não”.
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O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
também acompanha o entendimento dizendo que já é 
um grande avanço a proposta de emenda à Constituição 
e que também reconhece que para leis infraconstitu-
cionais faremos a regulamentação necessária.

O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Voto 

“não”.
PSDB.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB vota “não” ao texto. Propõe a supressão da 
expressão “e portador do vírus HIV”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PTB.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – “Não”.
PP.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PP, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 

em votação...
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/

PMDB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
PMDB, “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB, 
“não”.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é do nosso en-
tendimento que a questão do HIV deve ser enfrentada 
com toda a transparência. Muitas vezes, o portador desse 
vírus – como o de tantos outros que precisam ser com-
batidos – sente muito mais a dor do preconceito ao seu 
redor do que qualquer problema dentro dele próprio.

Entretanto, isso é matéria claramente de uma le-
gislação e, sobretudo, de práticas de saúde e educa-
ção infraconstitucionais. Daí a sabedoria, o bom senso 
legislativo de ser a favor dessa supressão.

O voto é “não”.
O SR. DAGOBERTO (Bloco/PDT – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a expressão:

‘e portador do vírus HIV’, constante do 
inciso VII, § 3º, do art. 227, constante do art. 
2º da PEC nº 138-C, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 

peço a todos os Srs. Parlamentares que permaneçam 
no plenário, para termos a agilidade necessária, pois 
se trata de matérias aparentemente consensuais.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
requerimento a V.Exa. em que solicito a apensação 
do Projeto de Lei nº 7.225, de 2002, de minha auto-
ria, à Medida Provisória nº 446, que trata da mesma 
matéria, ou seja, da certificação de entidades de fins 
filantrópicos e de recadastramento junto ao Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS e anulação de 
atos emanados do Instituto Nacional de Seguro Social 
– INSS contra instituições que gozavam de isenção da 
contribuição social pela não apresentação do pedido 
de renovação do certificado em tempo hábil.

Os termos estão aqui. Peço, portanto, à Mesa 
o acolhimento e a remessa, na forma de emenda, do 
meu projeto, que tramita há mais de 6 anos na Casa, 
para a Medida Provisória nº 446.

Esses são os termos do requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não, Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

uma breve comunicação, concedo a palavra à Depu-
tada Janete Capiberibe. (Pausa.) S.Exa. saiu na hora 
em que a chamei. 

Tem a palavra o Deputado Claudio Diaz.
O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Arlindo China-
glia, solicito que V.Exa. faça constar nos Anais da Casa 
matéria intitulada A dama saiu do vermelho, publicada 
na revista Época, relativa ao Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. Após 37 anos de déficit público, hoje o 
Rio Grande do Sul encontra seu equilíbrio. 

Aproveito ainda a oportunidade para dizer que 
ouvi o Deputado Paulo Pimenta dizer que o Rio Gran-
de do Sul estaria fazendo acordo para a redução dos 
pedágios. É verdade, mas a redução do pedágio está 
rigorosamente sob os critérios da lei. Acima de tudo, 
não há possibilidade de aumento de pedágios no Rio 
Grande do Sul. As praças pedagiadas estabelecidas 
serão mantidas e diminuiremos o preço do pedágio. 

Obrigado, Sr. Presidente.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vota-
ção anterior, da PEC nº 443, e também na última, sobre 
os destaques, votei conforme orientação do PMDB.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, algumas Comissões estão 
realizando audiência pública não deliberativa, enquanto 
outras têm na pauta requerimentos de deliberação.

Assim sendo, pergunto a V.Exa. se, quando teve início 
a Ordem do Dia, às 14h05min, alguma Comissão poderia 
ter começado reunião deliberativa. Foi dito que os trabalhos 
seriam suspensos e retornariam após o encerramento da 
votação em plenário. Ora, a reunião sequer poderia ter sido 
iniciada, quanto mais ter sido suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ro tranqüilizar V.Exa. Primeiro, se houver deliberação 
nas Comissões durante a Ordem do Dia, a deliberação 
será nula. Se houver audiência pública da qual possa 
decorrer qualquer publicação, esta não se procederá, 
uma vez que assim determina o Regimento.

V.Exa. e todos os que tiverem legítimo interesse 
de preservar o Regimento podem fazer a reclamação, 
que tomaremos medidas imediatas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, concedo a palavra ao Depu-
tado Mauro Benevides. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Julio Semeghini. 
(Pausa.)

Com a palavra Deputada Iriny Lopes.
A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos empenhados em aprovar a refor-
ma tributária por ser ela de enorme importância para o 
País. A partir dela, poderemos estancar a guerra fiscal 
que não tem contribuído para equalizar o crescimento 
e o desenvolvimento das diversas regiões. 

Quero aqui dizer que todos nós, da bancada do 
Espírito Santo, estamos empenhados junto ao Relator, 
Deputado Sandro Mabel, e ao Presidente da Comis-
são Especial, Deputado Antonio Palocci, no sentido de 
resolver um problema que ocorre em nosso Estado. O 
FUNDAP tem grande importância na distribuição de 
recursos para os Municípios do Espírito Santo. Preci-
samos ter um tratamento igualitário dentro da reforma 
tributária. Não é correto o Espírito Santo ser o único 
Estado a receber tratamento diferenciado.

Estamos aqui empenhados. A bancada estadual 
está unificada. Tenho certeza de que encontraremos 
uma solução que, efetivamente, em um prazo de tran-
sição, dará fim à guerra fiscal, sem causar prejuízo 
imediato ao nosso Estado.

Muito obrigada. 
O SR. CARLOS BEZERRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei conforme orientação do partido.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do partido na votação anterior.

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do partido na votação anterior.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro fazer 2 registros. 

O primeiro deles se refere à realização, na cidade 
de Porto Velho, do VI FESTCINE Amazônia, festival de 
cinema e vídeo. A temática principal é o meio ambiente. 
O evento contará com a participação de 3 mil pessoas. 
Haverá mostras simultâneas em países da América Latina, 
como Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Portugal.

O festival percorre as regiões ribeirinhas, os bair-
ros periféricos, diversas cidades rondonienses. Essa 
mostra competitiva incluirá documentários, desenhos, 
enfim, toda a arte audiovisual.

O segundo registro se refere à conclusão de um 
inquérito da Polícia Federal, que buscava averiguar se a 
Liga dos Camponeses Pobres – LCP tinha armamento 
ou conduta que poderia se aproximar do terrorismo. 

Lembro que uma das Comissões desta Casa reali-
zou audiência pública em que se buscou imputar respon-
sabilidade criminal a esse movimento social organizado, 
que luta pela reforma agrária. Mas ficou demonstrado pela 
Polícia Federal que as denúncias eram infundadas, sem 
qualquer amparo legal. Inclusive uma revista de circulação 
nacional buscou imputar à Liga dos Camponeses Pobres 
a pecha de grupo terrorista e de grupo armado. Mas a 
Polícia Federal demonstrou que isso era mentira.

Portanto, exalto neste momento a luta dos movi-
mentos sociais pela reforma agrária. Evidentemente, 
podemos divergir dos métodos adotados, mas a luta 
é legítima e deve ser travada dentro dos marcos de-
mocráticos. E é isso que apoiamos.
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Faço este registro para corrigir a pecha da revis-
ta IstoÉ e de vários representantes desta Casa que 
tentaram dar à Liga dos Camponeses Pobres a falsa 
imputação de grupo terrorista.

O SR. CARLOS ALBERTO CANUTO (Bloco/PMDB 
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votei conforme o partido na votação anterior.

O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última vo-
tação votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PPS “não”.

Como vota o Governo?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Governo encaminha o voto “não”. 

A matéria proposta neste DVS é infraconstitucio-
nal. Por isso, o Governo encaminha o voto “não”. 

O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui cassado, 
não consigo votar. Aparece: “Não autorizado. Não au-
torizado”. Já tentei votar 14 vezes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
me deu um susto agora.

O SR. JOSÉ LINHARES – V.Exa. não me comu-
nicou que eu havia sido cassado. (Risos.)

Estou votando com o meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado José Linhares, pode anunciar o seu voto “não”, 
porque vamos contabilizá-lo.

O SR. JOSÉ LINHARES – Então, quero anunciar 
meu voto “não”.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-

to bem.
O SR. JOSÉ LINHARES – Quer dizer que agora 

fui restituído?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Recu-

perou o mandato rapidamente.
O SR. URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, concedo a palavra ao Depu-
tado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, dis-
penso. V.Exa. já me ouviu bastante por hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tam-
bém acho. (Risos.)

Aqui podemos brincar, por causa da convivência 
harmoniosa.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na primeira votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado Clóvis Fecury. (Pausa.)

Deputada Maria do Rosário. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, de imediato, anunciamos a posição 
do nosso partido em relação à última medida provisória 
– pelo menos a última de que se tem notícia.

Respeitando muito o trabalho das entidades fi-
lantrópicas, beneméritas, de conteúdo social – e elas 
existem –, nós afirmamos aqui que não é possível 
aceitar a anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive para 
aquelas que agem mal, que não têm sua situação re-
gularizada, que não têm transparência, que são muito 
mais da “pilantropia” do que da filantropia.

Não é uma iniciativa urgente e relevante e fere o prin-
cípio constitucional da moralidade pública. Na administra-
ção, é essa a anistia que a MP encerra. Portanto, entrare-
mos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra 
esta medida provisória. Além disso, faremos um embate 
legislativo para minorar os maus efeitos, em nome das boas 
entidades de assistência social que a MP contém.

Em segundo lugar, reiterando o que a nossa Líder 
Luciana Genro já disse, nós achamos que é uma inver-
são total de valores só se falar agora na tal Operação G, 
que é uma investigação da Polícia Federal sobre a ação 
da Operação Satiagraha, muitíssimo importante, que, se 
praticou deslizes, irregularidades – isso sempre precisa 
ser questionado, é óbvio –, seguramente não o fez de ma-
neira a superar as grandes negociatas, os grandes crimes 
contra o dinheiro público, contra o interesse público que 
a Operação Satiagraha procura desvendar, envolvendo 
nomes poderosos, como os do banqueiro Daniel Dan-
tas, do Sr. Naji Nahas, do ex-Prefeito Celso Pitta, de São 
Paulo. Essa proteção tradicional no Brasil aos grandes 
donos do capital e do dinheiro não pode continuar.

Queremos valorizar não só a investigação da 
Polícia Federal, coordenada de início pelo Delegado 
Protógenes – ele não pode, de maneira alguma, tornar-
se o vilão da história; isso é inaceitável –, como tam-
bém o trabalho sério, correto e dedicado do Juiz De 
Sanctis. Deve haver uma forte apuração nesse sentido. 
Queremos louvar o trabalho da Polícia Federal, dentro 
dos marcos legais, mas não contra si mesma, quando 
atinge elementos poderosos. Esse é o sentido da nos-
sa posição. Faremos uma representação ao Ministério 
Público contra irregularidades; inclusive, da Operação 
G, sem mandado judicial, com as torres da Nextel.

E vamos pedir uma conversa, aberta a todos os 
Parlamentares, com o Ministro da Justiça, Tarso Genro, 
no sentido de garantir a continuidade da ação justa da 
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Polícia Federal contra os poderosos. Isso é fundamen-
tal para o País avançar na sua democracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra a Deputada Maria do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar, desta tribuna, vee-
mente protesto contra a decisão política da Governa-
dora do Estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, 
de procurar o Supremo Tribunal Federal com uma ação 
direta de inconstitucionalidade da lei que determina 
piso salarial nacional para os professores.

Nós consolidamos, na União, nos Estados e nos 
Municípios, um debate, a partir de anos de trabalho, 
minha cara Deputada Luiza Erundina, Deputado Adão 
Pretto, com a participação de Governadores e Governa-
doras, com a participação dos trabalhadores em educa-
ção, mas sempre sob o olhar atento da sociedade, bus-
cando a qualidade da educação básica. Para tirarmos a 
educação básica das circunstâncias de não-valorização, 
constituímos no Brasil o piso salarial nacional.

Sem qualquer diálogo e com ameaças de corte 
de ponto dos educadores e ameaças aos movimen-
tos, a Governadora do Estado recorre ao STF contra 
os trabalhadores em educação no Rio Grande do Sul 
e contra a educação brasileira, porque a sua medida 
atinge todos os Estados, todos os educadores, todas 
as crianças e jovens do País.

Em vez de buscar soluções viáveis para os problemas 
do Rio Grande do Sul e procurar superar as dificuldades 
do Estado para uma nova lógica de desenvolvimento, inte-
grada ao bom momento que o Brasil vive, a Governadora 
Yeda Crusius segue a receita defasada e derrotada do 
neoliberalismos e propõe unicamente um ajuste em que 
tira dos trabalhadores, em que tira da educação, Deputado 
Fernando Gabeira, e não busca soluções que sejam cria-
tivas para atender as necessidades da nossa gente.

Portanto, como educadora, como professora, como 
integrante da Comissão de Educação desta Casa, cabem 
o protesto, o apoio ao CPERS/Sindicato, à CNTE, a todas 
as lutas, e o registro de que, na próxima sexta-feira, o 
ex-Ministro e Senador Cristovam Buarque estará no Rio 
Grande do Sul numa caminhada com os educadores. E 
nós estaremos lá, pois nos somamos aos Parlamentares 
daquele Estado e, especialmente, àqueles educadores 
que, em sala de aula, valorizam a sua profissão e de-
monstram profundo amor pela educação.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde quer orientar, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já 
era tempo.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estávamos 
discutindo aqui. O problema é um tanto quanto sério.

O Partido Verde vai votar “sim”, porque entende que, 
se tirarmos apenas “e portador do vírus HIV”, permanecen-
do “o jovem dependente de entorpecentes e drogas afins”, 
nenhum outro poderá ser atendido. Infelizmente, nós não 
apresentamos o que poderia ser feito: colocar depois de “e 
ao jovem” um ponto final para que todos sejam atendidos. 
Ao se falar em “jovem dependente de entorpecentes”, os 
portadores do vírus HIV não serão atendidos.

Por isso, o Partido Verde vota “sim”, pela manu-
tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 
bem. PV, “sim”.

O SR. ALBERTO SILVA (Bloco/PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido: “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, tem a palavra o Deputado 
Jorginho Maluly. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Ernandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro que o Governo não fez reforma agrária 
em Rondônia e agora está juntando Polícia Federal, Polícia 
Militar, IBAMA, SEDAM, Instituto Chico Mendes para tirar 
uma comunidade da Floresta Nacional de Bom Futuro. 

Há pouco, um colega disse que não havia em Ron-
dônia a Liga dos Camponeses Pobres – LCP. Na ver-
dade, ela existe e cometeu barbaridades no Estado.

Ocupo a tribuna para falar de uma reunião que 
será realizada em Rondônia para discutirmos a retirada 
de pessoas que moram há 10, 20 anos em uma área 
de reserva. O Governo quer retirá-las de lá abrupta-
mente, sem indenizá-las, sem arranjar outra área para 
colocá-las, num aparato de brigada de guerra.

Naquele local moram famílias, trabalhadores, 
crianças. A partir do dia 28 deste mês, querem acampar 
ali com aparato policial militar, com a Polícia Federal, 
com a Polícia Rodoviária Federal e tantos outros para 
prejudicar uma comunidade inteira. Naquela área ha 
gente produzindo riqueza para o Estado de Rondônia. 
Portanto, não podemos permitir que isso ocorra. 

Estamos convidando pessoas da Comissão de Agri-
cultura, Parlamentares, Senadores, Deputados Federais, 
Prefeitos da região, trabalhadores, empresários, agricultores 
para formularmos um documento e, junto aos Ministérios 
da Justiça e da Agricultura e ao Presidente da República, 
buscarmos uma solução para o problema. Não se pode 
retirar dali, abruptamente, uma população que está traba-
lhando, produzindo para o Estado de Rondônia.

Quero dizer que a LCP existe em Rondônia e 
cometeu assassinatos armados. Há documentação 
provando isso. A própria Polícia Militar do Estado de 
Rondônia tem tudo comprovado. Não adianta o De-
putado, por ser interessado na questão, dizer que é 
mentira o que se levantou no Estado.

Muito obrigado.
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O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Maurício Rands, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Presidente da República acaba de editar 
a Medida Provisória nº 446. O objetivo é resolver uma si-
tuação que está colocando em risco o funcionamento de 
centenas de entidades beneficentes de assistência social, 
que fazem trabalho com a juventude, com pessoas porta-
doras de AIDS, fundamentais para amenizar o sofrimento 
de parcela significativa da população brasileira.

Essa Medida Provisória nº 446, que tem sido obje-
to de comentários distorcidos, faz uma consolidação da 
situação dos processos que tramitavam, primeiramente, 
no Conselho Nacional de Assistência Social e que tinham 
como instância recursal o Ministério da Previdência. Os mi-
lhares de processos em nível de recurso, evidentemente, 
significavam a impossibilidade de um exame e, portanto, 
da certificação definitiva dessas entidades filantrópicas.

A concepção, que agora está sendo substituída, 
vai apontar para a descentralização. As entidades que 
almejam a certificação como entidades beneficentes de 
assistência social vão fazer um requerimento, que será 
apreciado setorialmente. Os requerimentos das entida-
des da área de educação serão apreciados pelo Ministé-
rio da Educação; os da área da saúde serão apreciados 
pelo Ministério da Saúde; e as entidades de assistência 
social stricto sensu terão os seus pedidos apreciados 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Ouvi o Deputado Paulo Bornhausen dizer, em nome 
do Democratas, que essa medida provisória visa benefi-
ciar entidades que não estão cumprindo suas obrigações. 
Pergunto a S.Exa. se pretende generalizar, dizendo que as 
centenas de milhares de entidades que prestam relevantes 
serviços à população carente do Brasil estão em situação 
irregular, porque no meio delas pode haver uma que esteja 
praticando a sua organização de modo distorcido.

Então, que sejam apontadas as entidades que 
tiverem distorção, que elas sejam fiscalizadas e puni-
das, inclusive com a retirada do certificado da Assistên-
cia Social, que lhes permite a isenção da contribuição 
previdenciária dos seus empregados. 

Não podemos penalizar centenas de milhares de 
entidades corretas, honestas, que realizam relevantes 
serviços para o povo brasileiro, porque uma ou outra 
entidade pode estar cometendo irregularidades.

O Deputado Paulo Bornhausen deve apontar aque-
las entidades que têm irregularidades que são de seu 
conhecimento. Tenho certeza de que nenhum de nós, no 
Executivo e no Legislativo, concordará com irregularida-
des praticadas por qualquer uma dessas entidades.

Essa medida provisória saneia essas pendências. 
Refiro-me àqueles requerimentos que haviam sido fei-
tos e que, devido ao acúmulo, não foram apreciados 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelo 
Ministério da Previdência.

Essa medida provisória é fundamental para que 
as entidades de assistência social, que fazem parte 
de um setor importante da sociedade brasileira, con-
tinuem prestando serviços fundamentais para a popu-
lação carente do Brasil.

Finalizando, Sr. Presidente, registro o esforço do 
competente Ministro José Pimentel, que está dando 
exemplo de espírito público à frente daquela Pasta. 
S.Exa. está avançando e dando continuidade a um 
trabalho iniciado pelo ex-Ministro Ricardo Berzoini, que 
teve continuidade com o Ministro Nelson Machado e 
depois com o Ministro Luiz Marinho. 

As filas nos postos de atendimento da Previdência 
já ficaram na memória. Foi instalado o procedimento de 
call center, de atendimento telefônico. A população bra-
sileira não mais padece nas filas. O tempo de concessão 
dos benefícios previdenciários, que já foi medido em me-
ses, hoje é de alguns poucos dias entre o requerimento 
e a concessão desse benefício. Houve ampliação da 
rede de agências da Previdência Social, interiorizando 
cada vez mais, fazendo com que o homem rural não 
precise se deslocar centenas de quilômetros para ser 
atendido num posto de benefício da Previdência. Está 
havendo humanização das agências e recuperação do 
corpo de servidores – boa parte, até o início do Gover-
no Lula, estava condenada à terceirização.

Graças aos concursos públicos realizados na ges-
tão do Ministro Pimentel e de outros Ministros, hoje o 
Instituto Nacional de Seguridade Social do Brasil tem 
servidores, peritos; portanto, tem condições de propi-
ciar um atendimento rápido, humano e competente aos 
milhões de segurados da Previdência Social. 

Está de parabéns o Poder Executivo pela edição 
da medida provisória que soluciona o problema das 
entidades filantrópicas. Está de parabéns o Ministro da 
Previdência, José Pimentel, por acelerar o processo de 
humanização da previdência social no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Maurício Rands, 
assumem sucessivamente a Presidência os Srs. 
Carlos Santana, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, e Manato, 1º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo ano, a Su-
perintendência de Desenvolvimento do Nordeste estará 
comemorando 50 anos de existência, criada que fora 
ao tempo da gestão Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
por sugestão do economista Celso Furtado, primeiro 
dirigente da autarquia, cuja trajetória impulsionou o 
crescimento daquela faixa do território brasileiro. 

Tendo-se defrontado com fases tormentosas, in-
clusive quando foram registradas distorções em seu 
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funcionamento, a ponto de promover-se a respectiva 
extinção e fazê-la substituir pela ADENE, de efêmera 
duração, forçoso é proclamar que, mesmo com o hiato 
de 4 anos, o aludido órgão mudou o fácies socioeco-
nômico do chamado Polígono das Secas.

Acho que o magno evento deve, porém, merecer 
o realce de uma sessão solene nesta Casa, no início 
do próximo exercício, como forma de testemunhar-se 
reconhecimento a quantos, ao longo do tempo, labora-
ram com vistas a gerar programas incentivadores de um 
crescimento planificado, sem mais o assistencialismo 
que dominou políticas públicas direcionadas àquela 
área do País, envolvendo 9 unidades federadas.

O atual dirigente, Paulo Fontana, em recente en-
trevista concedida à empresa cearense, apontou fa-
lhas, já nessa fase de reestruturação, reclamando que 
a composição de pessoal ainda depende da aprovação 
de proposição que tramita no Congresso Nacional. 

Interpretando os sentimentos dos 9 Estados direta-
mente beneficiados, entendi de mencionar, com antecipa-
ção, a expressiva efeméride, cuja relembrança motivará, 
sem dúvida, efetiva retomada de uma ação mais proficien-
te, com o apoio do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
de Governadores, além da bancada de Parlamentares, 
liderada nesta Casa por Zezéu Ribeiro, Relator de projeto 
que configurou legalmente a nova SUDENE.

No programa de sessões solenes, no ano entran-
te, é de se esperar que, acolhendo requerimento de 
minha lavra, seja fixada data para a homenagem que 
se prestará aos que, a começar por Celso Furtado, 
geriram a SUDENE e souberam fazê-lo com extraor-
dinária dedicação e clarividência.

O requerimento aludido chegará à Mesa nas pró-
ximas horas, com o objetivo de merecer o despacho 
favorável do Presidente Arlindo Chinaglia. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 

Deputado Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Nilson Mourão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo 

Rubem Santiago. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico 

Lopes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luis Car-

los Heinze. 
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cole-
gas Parlamentares, volto ao tema “auxílio às indústrias 
de automóveis”.

De acordo com dados da ANFAVEA, há 104 mil 
trabalhadores na indústria automobilística – número 
expressivo. Mas não vemos o mesmo apoio ao setor 
primário por parte dos Governadores e do próprio Pre-
sidente, apesar do anúncio das medidas.

Deputado Marcos Montes, há mais de 1 milhão de 
produtores de leite no Brasil. Muitas pessoas vendem leite 
hoje a 25 centavos, 30 centavos. Aliás, um preço absurdo.

A indústria de frango e todo o setor avícola do 
País resolveram reduzir em 15% a produção, porque 
não conseguem suportar a situação. O mesmo ocor-
re com os setores suíno, florestal e sucroalcooleiro. 
O Deputado Paulo Piau realizou audiência púbica e 
expôs a situação em que se encontra o produtor. 

Em relação ao trigo, no Rio Grande do Sul, hoje, 
a situação é extremamente calamitosa.

Sr. Presidente, seguramente, temos cerca de 40% 
da força de trabalho do País – não são 100 mil trabalhado-
res – ligada, direta ou indiretamente, à produção primária. 
E a que estamos assistindo? Aos anúncios de medidas. 
Milhares de produtores vão aos agentes financeiros e não 
conseguem obter empréstimos. Se não for plantada a safra 
no mês de novembro e no início de dezembro, só no pró-
ximo ano é que se poderá plantar novamente. Portanto, é 
extremamente importante que as autoridades se preocu-
pem com milhares e milhões de produtores do Brasil.

Deputado Zonta, apesar da renegociação das 
dívidas, os produtores vão aos agentes financeiros, 
mas não conseguem obter financiamento. Isso ocorre 
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, 
em Mato Grosso e em outros Estados.

Por isso, é extremamente importante considerar 
o sistema que mais emprega no País. 

Deputado Paulo Maluf, na balança de pagamentos, 
segundo a ANFAVEA, houve 4 bilhões de reais de supe-
rávit entre exportação e importação de automóveis. Dos 
200 bilhões de superávit, que estão dando suporte ao 
Brasil nos últimos anos, mais de 90% saíram do agrone-
gócio. O agronegócio não tem recebido a devida atenção 
dos governantes, muito menos dos banqueiros.

Aprovamos hoje recursos para que o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal possam comprar 
outras entidades, mas esses mesmos bancos não estão 
dando assistência aos empresários ou produtores que 
precisam de apoio e suporte para continuar gerando 
milhares de empregos no País. 

Muito obrigado.
O Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário, 

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. 
VOTARAM

SIM:                                            10
NÃO:                                         335
TOTAL:                                      345 votos
RETIRADA A EXPRESSÃO: ‘e portador do vírus HIV’.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 138/2003 – DVS PT-EXP.”E POR-
TADOR DO VÍRUS HIV” INC.VII § 3º ART 227 CONST 
ART 2º DA PEC – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 12-11-08 16:30
Encerramento da votação: 12-11-08 17:06
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
Manato
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa requerimento de destaque da bancada do 
PCdoB no seguinte teor: 

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, § 2º, do Regimento Interno, desta-
que para votação em separado do inciso VIII, § 
3º, do art. 227, constante do art. 2º da PEC nº 
138-C, de 2003, visando a sua supressão. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 
2008. – Jô Moraes, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há Deputados inscritos.

Para orientar, pelo Bloco, Líder Jô Soares! (Risos.)
Desculpe-me, Deputada Jô Moraes, quis fazer 

uma brincadeira, e acabei fazendo-a ao microfone.

Deputada Jô, eu estou pedindo a V.Exa. que 
oriente porque não há ninguém inscrito; e aí, creio, isso 
serviria como parâmetro para os demais líderes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ao ana-
lisar a melhor técnica legislativa, consideramos que essa 
emenda constitucional, suprimido esses 2 incisos que têm 
uma cobertura no artigo anterior, fica mais adequada.

Seria uma redundância discutir. Em geral, a juven-
tude gosta de ser contemplada com uma especificação 
maior, mas achamos que, por se tratar de texto constitu-
cional, é mais adequado a supressão desse inciso.

Por isso atendemos à proposta e pedimos a su-
pressão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço à Deputada Jô Moraes.

Para orientar, PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não se 
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preocupe. Na audiência pública de ontem o Ministro 
Tarso Genro foi chamado de Ministro Tarso Dutra – 
aquele da ditadura – e o Deputado Pompeo de Mattos 
foi chamado de Custódio de Matos. Quer dizer, foi eleito 
pelo Rio Grande do Sul, Prefeito de Juiz de Fora... 

Essas coisas acontecem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que eu 

não mantive o foco. A Deputada Jô sabe que, se não se 
mantém, o foco fica ruim. Depois ela vai lhe explicar isso.

O SR. CHICO ALENCAR – O Deputado Pom-
peo disse que se sentiu lisonjeado em se transformar 
momentaneamente em Custódio. Não se sentiu sob 
custódia com esse nome. Nada desairoso. 

Nosso entendimento é de que se trata de matéria 
infraconstitucional e que, portanto, não deve perma-
necer no texto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vota 
“não”?

O SR. CHICO ALENCAR – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o inciso VIII, destacado:

“criação de unidades de referência ju-
venil, com pessoal especializado na área de 
hebeatria;”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Todos 
votam “não”?

A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Todo mundo vota “não”, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero indagar.

PMDB?
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/

PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
“Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – PTB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB, 
“não”. 

PPS?
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSDB?
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PSDB, “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas?

O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas, “não”. 

PP, “não”.
PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-

deço-lhes. É porque isso interfere na hora de tomar a 
decisão de encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todas as 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.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ro justificar os 2 votos anteriores. Se aqui estivesse, 
votaria com o PMDB.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior. 

O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PP nas votações anteriores. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do Democratas.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, votei com o PMDB nas votações an-
teriores. 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero chamar 
toda a bancada do PT para que venha ao plenário, pois 
votaremos esse destaque e haverá mais um. Quanto 
mais rápido votarmos esse destaque e ficarmos no 
plenário, mais rápido terminaremos esta sessão.

A PEC da juventude é muito importante. Portan-
to, conclamamos a bancada do PT a vir ao plenário e 
aqui permanecer, porque haverá mais um destaque, 
e a votação será obrigatoriamente nominal.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme 
a orientação do partido na segunda votação nominal.
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O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PDT – 
PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fa-
zer apenas um breve registro, um convite às Sras. e Srs. 
Deputados para que acessem um site agora. Acabou de 
ser anunciado pelo Presidente do IPEA, o economista 
Márcio Pochmann, um relatório sobre a evolução da renda 
do trabalho e desigualdade de renda no Brasil. Os dados 
são importantes, mas apenas um dado merecerá uma 
reflexão aqui. Entre 2000 e 2007 o País gastou, somen-
te com pagamento de juros, 1 trilhão, 267 bilhões e 900 
milhões de reais; com saúde, 310 bilhões e 900 milhões; 
com educação, 149 bilhões e 900 milhões; e, com inves-
timentos, apenas 93 bilhões e 800 milhões.

Isso consta do Comunicado nº 14 da Presidên-
cia do IPEA, que acaba de ser disponibilizado no site 
da instituição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
pedir a atenção dos Srs. Líderes.

Foi encaminhado pela Procuradoria-Geral da 
República um projeto de lei que já está pronto para 
ser votado em plenário e que estrutura o Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

Todos sabemos que existe o Conselho Nacional 
de Justiça. De forma correlata, um foi instalado, que é 
o da Justiça. Entretanto, seu correspondente, no caso 
do Ministério Público, ainda não foi instalado. A matéria 
está em urgência.

Queria que cada Líder refletisse sobre a possi-
bilidade de a incluirmos ainda hoje como extrapauta, 
porque, na minha opinião, é de justiça atender ao Mi-
nistério Público. Queria que cada um fosse pensando 
e que, no momento apropriado...

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
Bloco, “sim”!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ótimo! 
Obrigado, Deputado Miro Teixeira.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, concedo a palavra ao Depu-
tado Paulo Henrique Lustosa.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/PMDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nesta tarde em que estamos votando os últimos 
destaques da PEC da Juventude, aproveito os 2 minutos 
de que dispomos para, em nome do PMDB, cumprimentar 
esta Casa, o Deputado Reginaldo Lopes, Presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para 

a Juventude, os Deputados que se engajaram na mobi-
lização desta Casa, a Relatora Alice Portugal pelo belo 
relatório apresentado e todos aqueles que participaram 
em prol do reconhecimento constitucional desse setor da 
sociedade brasileira para o desenvolvimento do País.

Acho que esse é o primeiro passo. Estamos aguar-
dando que o Plano Nacional da Juventude venha ao 
plenário para podermos discuti-lo e aprová-lo, bem 
como o Estatuto da Juventude e uma série de outras 
medidas que vão consolidar uma política nacional de 
apoio à juventude brasileira.

Como temos dito no PMDB e na Frente Parlamen-
tar, e não nos cansamos de repetir, o Brasil precisa 
olhar para sua juventude como seu principal ativo. É 
o investimento no jovem de hoje que vai garantir um 
Brasil melhor no futuro.

Muito obrigado. 
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, gostaria 

de falar sobre a pauta. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pode-
ríamos aproveitar este bom ritmo de votação e trazer, 
que acho que é consenso também, além do Ministério 
Público, a PEC da Defensoria Pública para a Ordem 
do Dia. Poderíamos votá-la agora ou amanhã, mas já 
a traríamos para a Ordem do Dia, se possível para 
começar a discutir como extrapauta. 

Solicito a V.Exa. que consulte os companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estou 

também raciocinando com referência ao tempo. Algu-
mas Comissões querem se reunir a partir das 19h. 
De qualquer maneira, V.Exa. lembrou um projeto de 
lei sobre o qual já há acordo.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 

parte da Presidência, sem problema.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, há semanas o debate sobre os limites 
da Lei de Anistia voltou à cena pública, após o parecer 
da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o processo, 
aberto na Justiça de São Paulo, acerca da responsa-
bilização dos militares Carlos Alberto Brilhante Ustra 
e Audir Santos Maciel pelo desaparecimento, morte e 
tortura de 64 pessoas. Eles comandaram o DOI-CODI 
em São Paulo na década de 1970. A União também é 
ré no processo e a AGU, portanto, é responsável por 
sua defesa. No entanto, em vez de reconhecer a res-
ponsabilidade do Estado brasileiro na implementação 
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de uma política assassina, violadora dos direitos hu-
manos daqueles que se opunham à ditadura militar, a 
AGU se manifestou, afirmando que considera perdo-
ados os crimes de tortura. Como todos sabem, a ale-
gação do órgão é de que a Lei de Anistia é anterior à 
Constituição e que, portanto, a proibição da anistia a 
torturadores, prevista em nossa Carta Maior, não valeria 
para crimes cometidos durante o regime militar.

Nesse debate, que extrapola o campo jurídico, 
porque estamos tratando do passado político deste 
País e de uma história que não queremos ver repetida, 
é preciso afirmar: a lei de 1979 concedeu anistia para 
os que cometeram crimes políticos e delitos conexos. 
Mas a tortura não é considerada crime político; é cri-
me de lesa-pátria, crime contra a humanidade, e por 
isso aqueles que a praticaram, em nome do Estado ou 
não, não podem ser beneficiados pela lei. 

Essa interpretação equivocada, feita propositada-
mente por aqueles que querem escapar do julgamento 
pelos crimes que praticaram, fere inclusive a jurisprudên-
cia de cortes internacionais e de tratados ratificados pelo 
nosso País, que consideram a tortura um crime imprescri-
tível. Internacionalmente, inclusive, há proibição de criação 
de leis de “autoanistia” por governos, para beneficiarem 
seus agente. Se a posição da AGU não for alterada, o 
Brasil pode vir ser condenado nessas cortes.

Não se trata, Sr. Presidente, de revisar a Lei de 
Anistia, mas de interpretá-la corretamente, à luz dos di-
reitos humanos. E o que fez o Governo brasileiro, através 
de seus advogados? Ficou do lado dos torturadores, 
preferindo evitar confrontos com as Forças Armadas e 
o Ministério da Defesa. As conseqüências desta postu-
ra podem ser desastrosas para o futuro da democracia 
brasileira. Sem dúvida, a peça de defesa de Brilhante 
Ustra e Audir Santos Maciel, produzida pela União, será 
utilizada por muitos outros torturadores que vieram a ser 
julgados. Já está, inclusive, servindo para legitimar posi-
ções conservadoras, como a do Presidente do Senado, 
Garibaldi Alves, que disse que a Anistia perdoou todos os 
atos de violência do período, ou a de Jarbas Passarinho, 
que numa manifestação extremamente desrespeitosa ao 
Ministro Paulo Vannuchi, proferiu na imprensa ataques 
às indenizações recebidas pelas vítimas da ditadura. 
Ou então para justificar acusações infundadas como 
a do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Gilmar Mendes, que acusou de terrorismo aqueles que 
pegaram em armas para defender a liberdade no Brasil. 
Mais lamentável foi ver associações de classe, numa 
nítida manifestação corporativa, ratificando o parecer 
“técnico” – entre aspas – da AGU e repudiando interfe-
rências políticas nas atividades do órgão.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se o 
papel da AGU é defender a União, cabe à União assumir 

sua responsabilidade nesse caso e se definir por uma 
mudança no parecer enviado à Justiça de São Paulo 
pelo Advogado-Geral da União, José Antonio Dias To-
ffolli. O Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos 
Humanos e o Ministério Público já formalizaram esse 
pedido. Falta o Presidente Lula sair definitivamente de 
cima do muro, em relação à ditadura militar. 

Além do lamentável parecer no Caso Ustra, a AGU 
vem tentando prorrogar o cumprimento de sentenças 
judiciais relativas ao período que condenam a União, 
como a que determinou a localização, pelo Governo, 
das sepulturas dos integrantes da Guerrilha do Ara-
guaia e a abertura dos arquivos acerca do episódio. A 
sentença é de 2003; o processo transitou em julgado 
no início do ano e agora a AGU usa de subterfúgios 
jurídicos para evitar que a União cumpra a sentença. 

Não é papel da Advocacia-Geral da União assu-
mir a defesa de torturadores e assassinos de presos 
políticos. Ao fazê-lo, o Brasil favorece a impunidade e 
perpetuação de práticas semelhantes, ainda adotadas 
por agentes do Estado nos dias de hoje. Para consolidar 
seu processo de redemocratização, o País precisa ga-
rantir o direito à justiça, à verdade e à memória das ví-
timas da ditadura. E isso não passa apenas por reparar 
economicamente os que sofreram a repressão militar; 
passa por responsabilizar judicialmente os algozes da 
democracia e abrir os arquivos da ditadura, para trazer 
à tona a verdade de nossa história. Diversos países 
vizinhos, que passaram por regimes mais autoritários 
do que o nosso, já o fizeram. Não há justificativas para 
que o Brasil siga caminhando no escuro. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Trata-
se do desrespeito da Caixa Econômica Federal às nego-
ciações estabelecidas durante a greve dos bancários

Recentemente, bancários de todo o País fizeram 
uma heróica greve por suas reivindicações. Na ocasião, 
fiz desta tribuna um pronunciamento em solidariedade 
ao movimento, em que destaquei que a greve enfrentava 
a repressão policial, as tentativas de cerceamento ao 
direito constitucional por meio dos chamados interdi-
tos proibitórios, e ainda a chantagem dos banqueiros, 
que evocavam a crise econômica para dizer que não 
poderiam conceder aumentos, enquanto os bancos 
obtiveram lucros extraordinários nos últimos meses. 

Pois bem. Em que pese todas essas dificuldades, 
os bancários conseguiram manter o movimento vivo e 
lograram resultados positivos com a paralisação.

Um dos destaques da greve foi a adesão dos ban-
cários da Caixa Econômica Federal, o que com certeza 
ajudou a manter a força de toda a categoria. 

Agora, Sr. Presidente, terminada a greve e após os 
bancários terem assinado um acordo com a Federação 
Nacional dos Bancos – FENABAN a respeito da reposi-
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ção dos dias parados, recebemos a notícia, por meio de 
bancários de várias regiões, da tentativa da diretoria da 
CEF de violar o acordo assinado e de impor punições 
aos trabalhadores que participaram do movimento.

Por ora, quero chamar a atenção para o desres-
peito ao direito de greve por parte da direção da CEF, 
que acaba por adotar uma postura pior até mesmo do 
que a dos bancos privados. Outra ironia, é que os pos-
tos de direção da CEF hoje são ocupados, em grande 
parte, por ex-sindicalistas, justamente aqueles que es-
tiveram à frente de lutas da categoria e que sabem, ou 
deveriam saber, como é organizar uma greve, mas que 
hoje se comportam como algozes da categoria.

Mais uma vez, estamos solidários aos bancários 
da CEF e repudiamos a violação do acordo assinado. 
Não podemos aceitar que a reposição dos dias parados 
e descontos sejam usados como forma de punição aos 
bancários que aderiram ao movimento. É preciso res-
gatar o respeito à livre organização dos trabalhadores, 
ao direito legítimo de greve e à necessidade de que 
os acordos acertados durante as negociações sejam 
devidamente respeitados.

Estamos acompanhando o desenrolar dessa si-
tuação. Esperamos que a direção da CEF reveja sua 
postura, cumpra os acordos estabelecidos e trate com 
respeito seus funcionários.

Sr. Presidente, peço que seja inserida no meu 
pronunciamento, para que conste dos Anais da Casa, 
a nota do Sindicato dos Bancários de Brasília que de-
talha essa situação, inclusive a respeito da circular in-
terna distribuída pelo banco, que ameaça os bancários 
com desconto dos dias parados. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR:

NÃO ASSINEM NENHUM DOCUMEN-
TO RELATIVO À COMPENSAÇÃO DE DIAS 
DA GREVE

Sindicato dos Bancários de Brasília Caixa quer 
descontar dias não compensados; Sindicato vai exigir 
que banco reveja decisão (3-11-08) 

O Sindicato informa aos bancários da Caixa Econômi-
ca Federal que já tomou conhecimento do teor do conteúdo 
da CI SUAPE SURSE 107/08, divulgada na última sexta-
feira, 31 de outubro, em que o banco afirma, em seu item 
6, que os bancários que não efetuarem a compensação 
integral dos dias parados da greve deste ano até o dia 15 
de dezembro terão o saldo remanescente descontado na 
folha de pagamento do mês de janeiro de 2009.

Conforme a Convenção Coletiva de Trabalho assi-
nada na semana passada, os dias em que os bancários 
ficaram em greve serão compensados até o dia 15 de 

dezembro, a partir da assinatura do acordo. Após essa 
data, conforme acordado com os bancos, inclusive com a 
Caixa, os dias não trabalhados deverão ser abonados.

O Sindicato já acionou seu Departamento Jurí-
dico, que está analisando as eventuais medidas cabí-
veis contra a decisão do banco. “Trata-se de mais um 
lamentável episódio de retaliação da direção da Caixa 
contra o legítimo direito de greve dos trabalhadores. 
Repudiamos esse tipo de postura, arbitrária e unilateral, 
e vamos lutar para resolver essa situação”, adiantou o 
diretor do Sindicato Alexandre Severo. 

O Sindicato orienta os bancários que não assinem 
nenhum documento relativo à compensação dos dias 
parados, seja de forma individual ou coletivamente, e que 
aguardem os encaminhamentos da assessoria jurídica da 
entidade sobre a questão, a serem divulgados em breve.

Porque a CI 107/08 é ilegal:

1) A CI SUAPE/SURSE 107/08, de 31-10-
08, no item 6, contraria o Acordo Coletivo de Tra-
balho recentemente assinado pela empresa;

2) Contraria literalmente o acordo, porque a 
cláusula afirma que os dias não trabalhados em 
razão da greve não serão descontados e a “CI 107” 
determina que o saldo das horas não compensa-
das até 15-12-08 deverá ser descontado; 

3) Além de investir contra o texto que a pró-
pria Caixa assinou, a empresa também quebra 
com a boa-fé, que é essencial a todo processo de 
negociação coletiva; os negociadores de ambos 
os lados estavam conscientes de que eventual 
saldo em 15-12-08 não seria descontado;

4) O acordo tem obrigações recíprocas 
para as partes; assim como a Caixa se com-
prometeu a não descontar, os bancários se 
comprometeram a compensar as horas não tra-
balhadas em razão da greve, até 15-12-08;

5) Pelo acordo, o critério de compensa-
ção é do empregador; esse critério tem que 
ser aplicado com razoabilidade, sendo ilegal 
qualquer tentativa de transformar a compen-
sação em castigo aos grevistas.

6) O Sindicato repudia violação do Acor-
do Coletivo de Trabalho e adverte que nenhum 
desconto nos salários será tolerado. Os diri-
gentes sindicais mantêm o espírito da nego-
ciação e orienta os trabalhadores a compen-
sar efetivamente as horas não trabalhadas em 
razão da greve. O Sindicato está convocando 
a empresa a retornar à mesa de negociação 
e retificar o equívoco da “CI 0107”;

7) Todas as formas de luta serão adota-
das para fazer respeitar o Acordo Coletivo de 
Trabalho, aprovado na Assembléia Geral que 
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deliberou pelo término da greve, com aceita-
ção da proposta patronal. 

Ivan Valente declara solidariedade aos bancários 
em greve em todo País: 

O Deputado Federal Ivan Valente (PSOL – SP) fez 
nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, um pronunciamento 
em solidariedade à greve nacional dos bancários. Segundo 
Valente, trata-se de uma luta por conquistas salariais que 
tem sido duramente reprimida. “Vivemos uma onda muito 
conservadora no Brasil que visa criminalizar os movimentos 
sociais. Enquanto isso, os banqueiros vão obtendo lucros 
fantásticos de todos os lados”, afirmou na tribuna da Câ-
mara dos Deputados, enquanto solicitava ao Presidente 
da Mesa que desse como lido o pronunciamento:

Solidariedade à greve nacional dos bancários.
Quero manifestar a solidariedade do nosso man-

dato à luta dos bancários em greve nacional. Em São 
Paulo, temos acompanhado a greve e somos testemunha 
da tentativa dos banqueiros em coibir o movimento. Se-
guidamente, a Lei de Greve vem sendo desrespeitada, 
mesmo com os bancários tendo cumprido todos os pré-
requisitos previstos na lei. Os banqueiros têm usado a 
Polícia Militar para coibir o direito dos bancários de ade-
rirem ao movimento e pararem suas agências. A Justiça, 
na maioria das vezes, tem concedido, em todo o País, 
liminares que favorecem aos banqueiros e impedem os 
trabalhadores de ir para a porta das agências e fazer 
contato com os demais bancários para conscientizar a 
categoria da importância do movimento. É preciso ficar 
claro que o chamado interdito proibitório, dispositivo 
usado pelos bancos para tentar barrar manifestação, 
não pode se sobrepor à Constituição Federal.

A última rodada de entraves se deu nesta terça feira, 
após a decisão da Justiça de conceder uma liminar que 
previa o funcionamento de, no mínimo 70%, das agências 
bancárias nas cidades paulistas. Durante a audiência de 
conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da 2ª Região, segundo informações do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, o Desembargador Nelson 
Nazar indicou que a federação dos bancários (Fenaban) 
volte a negociar com os representantes dos trabalhado-
res. O desembargador suspendeu retroativamente a li-
minar que determinava que 70% dos serviços bancários 
permanecessem em funcionamento. Em contrapartida, 
quer que os bancários permaneçam em estado de greve, 
suspendendo o movimento em até 48 horas, para que 
o impasse seja resolvido na mesa de negociação. A de-
cisão sobre a continuidade da greve será tomada pelos 
trabalhadores em assembléia na quinta-feira.

Vivemos uma onda conservadora no País, que 
procura criminalizar os movimentos sociais e conta, para 
isso, com o respaldo dos grandes meios de comunica-
ção que deliberadamente tentam colocar a população 

contra qualquer greve, seja de qual categoria for, in-
dependente das circunstâncias em que o movimento 
aconteça. Com os bancários não têm sido diferente. 
O Brasil conseguiu ser o único país do mundo onde o 
serviço bancário é considerado como essencial. 

Os banqueiros vêm acumulando recordes em 
cima de recordes nos últimos anos, resultado de uma 
política monetária que remunera, como em nenhum 
outro lugar do mundo, o capital financeiro. O Brasil é 
recordista mundial de juros, afora as tarifas bancárias 
que apesar de todos os esforços, inclusive desta Casa, 
continuam sendo uma fonte inesgotável de lucro para 
os banqueiros e desespero para os clientes. 

É verdade que vivemos uma crise internacional, mas, 
ao contrário do que ocorre lá fora, os bancos brasileiros 
estão muito bem alicerçados com o capitalismo sem risco 
praticado nos últimos anos. Dados publicados pelo Sindicato 
dos Bancários de São Paulo atestam que R$19,4 bi foi o 
lucro no 1º semestre deste ano dos 9 maiores bancos do 
País, crescimento 15,8% maior em relação a igual período 
de 2007. E de 34% foi o crescimento das operações de 
crédito no primeiro semestre deste ano, em comparação 
ao mesmo período do ano passado. O Banco Central ainda 
corre para salvar os banqueiros, conforme o anúncio, nes-
ta segunda, de que irá injetar no mercado mais de R$100 
bilhões de suas reservas, alterando regras dos depósitos 
compulsórios dos bancos. Por último, os bancos continu-
am lucrando como nunca com a dívida pública, com taxas 
bem superiores às praticadas em outros lugares do mundo, 
como nos Estados Unidos, por exemplo.

Pois bem, em que pese todos os recordes de lu-
cros obtidos, os bancários continuam sendo mal pagos 
e sofrendo todo tipo de exploração em seus locais de 
trabalho. Continuam com jornadas estressantes, com 
corte de postos de trabalho, com sobrecarga de tarefas 
e pressão por produtividade. Essa é a realidade que os 
grandes meios de comunicação ignoram e são essas 
as denúncias que a greve vem trazendo a público. 

A luta dos companheiros e companheiras da cate-
goria bancária é a expressão de um momento bastante 
delicado das lutas de toda a classe trabalhadora em 
nosso País. Manter a resistência, não ceder à pressão 
dos patrões, enfrentar o senso comum e os meios de 
comunicação são tarefas decisivas para manter firme a 
luta de toda a classe. Essa precisa ser a disposição de 
todos os trabalhadores para responder aos ataques dos 
patrões e dos governos que procuram desregulamentar 
cada vez mais o mundo do trabalho, cassar direitos his-
toricamente conquistados e aumentar o lucro.

O SR. JOSÉ LINHARES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 
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O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou votar 
“não”, com meu partido, já que o meu continua sem 
estar autorizado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem. 

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todos os que me ouvem neste momento, 
esta semana encerra-se o prazo para apresentação de 
emendas ao Orçamento. Nós, Parlamentares, apesar 
de termos tido o valor de nossas emendas individuais 
acrescido de 8 milhões de reais para 10 milhões de 
reais, continuamos a receber Prefeitos e lideranças de 
comunidades, pedindo aos Deputados que indiquem 
algumas obras importantes em seus Municípios. 

Recentemente, a imprensa fez uma crítica ao 
aumento desses valores para os Parlamentares. Sou 
favorável a que esse valor até dobre, para que cada 
Parlamentar possa indicar obras por este País afora. 

Em meu Estado do Pará, estou indicando 550 mil 
reais para a construção de algumas agências do INSS 
– e lembro que o Ministro José Pimentel está propondo 
a instalação de algumas em lugares distantes. 

Há Municípios que, apesar de existirem há 20 anos, 
não têm sequer uma obra federal nem estadual.

Aliás, da minha quantia de 10 milhões, vou indi-
car 7,5 milhões para a construção de 13 agências do 
INSS no Estado do Pará, porque lá há trabalhadores 
que viajam 700 quilômetros de estrada de chão para 
buscar um benefício. Ou não o buscam porque não 
compensa viajar 700 quilômetros ou 300 quilômetros, 
como é o caso de Jacareacanga. No caso do Município 
de Óbidos, o cidadão viaja uma noite de barco para ir 
a Santarém e mais uma noite para voltar – isso para 
buscar um benefício. Assim como os de Monte Alegre, 
Almerim e de tantas outras cidades do Estado. 

Portanto, faço a defesa de que as emendas individu-
ais precisam realmente ser liberadas, para que as obras 
indicadas pelos Parlamentares – e na medida em que 
os Parlamentares indicam, cria-se uma expectativa nas 
comunidades – possam de fato ser concretizadas.

Parabéns, Ministro José Pimentel, por propor a 
reestruturação do INSS! O Pará é o Estado mais mal 
servido do Brasil em termos de agências do INSS. Para 
143 Municípios, apesar das distâncias continentais, 
temos somente 27 agências. O Estado será contem-
plado com 74 agências.

Tenho certeza de que os demais Deputados pa-
raenses também irão contribuir para que possamos, 
o mais rápido possível, construir essas agências do 
INSS no Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se é 

para justificar, é só votar que resolve. Esse é um su-
jeito oculto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Bornhausen, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, eu me encontrava no plenário, e o Depu-
tado Maurício Rands, Líder do PT, fez uso da palavra, ao 
tempo em que mencionou um comentário que eu havia 
feito nesta tribuna sobre a Medida Provisória nº 446, edi-
tada na segunda-feira pelo Presidente da República, que 
concede anistia geral e irrestrita, e mexe profundamente 
no universo da filantropia no Brasil, o que, do meu ponto 
de vista, apresenta grandes riscos para a sociedade bra-
sileira. É importante que se lembre isso aqui.

O Deputado Maurício Rands solicitou que eu 
apontasse nomes. Como ele é Líder do PT, é mais fácil 
ele, em ofício ao Ministério Público, pedir que mande 
ao seu gabinete os mais de 2 mil processos que estão 
na Polícia Federal e em outros órgãos de investigação 
sobre os problemas da filantropia no Brasil.

O que muito me estranha nesta questão – é bom 
que assim seja, porque acabamos antecipando esta 
discussão – é que, para “regularizar” – entre aspas – 
uma situação, joguem-se na vala comum as entidades 
filantrópicas que não são de fachada, que não têm 
problema, que são a maioria esmagadora no Brasil, 
mas que, a partir de agora, passam a ser suspeitas. 
Digo isso porque, quando o Governo resolve tratar um 
mal, como o desvio de dinheiro público, a corrupção, 
que tem de combater topicamente – ele teve 6 anos 
para fazer isso no CNAS; teve 6 anos para intervir –, 
como não há gerência nem capacidade, prefere ex-
tinguir uma porta, que diz ser a porta da corrupção, e 
abrir outras 3 em 3 Ministérios. Olha, se alguém não 
controla uma, como vai controlar três? 

Essa discussão vai ser trazida a esta Casa. O 
Globo hoje estampa na sua primeira página exata-
mente isso que se tornará, se não for corrigido por 
esta Casa, um grande escândalo. 

Aliás, escândalo é preciso dizer que este Governo 
produz dia a dia. A Oposição não consegue nem falar 
dos escândalos porque eles são diários. De um dia 
para o outro o assunto já morreu. É outro escândalo. 
Essa é a marca do atual Governo Federal, é a marca 
do Presidente da República, junto com uma segunda, 
que é pior, se é que se pode dizer que é pior, qual 
seja, o Governo deixou de fazer aquilo que deveria 
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ter sido feito. Houve omissão. O Governo que poderia 
ter preparado o País, na bonança, para momentos di-
fíceis. Não estaríamos nós aqui em cima de medidas 
provisórias se o Governo tivesse feito a sua lição de 
casa, se o Governo tivesse economizado, se tivesse 
feito como faz a formiga, e não a cigarra, que canta no 
verão e depois morre congelada no inverno. 

Este Governo nos traz agora problemas que são 
de ordem mundial, mas também de ordem local. Quando 
você não faz a lição de casa, você não está pronto para a 
crise. Estamos aqui às voltas com uma verdadeira mara-
tona de medidas provisórias, que acabam trazendo para 
todos nós dúvidas sobre se elas vão resolver ou não o 
assunto, porque partem de premissas erradas. Pior: são 
emendadas aqui nesta Casa e recebem contrabandos 
que não vão ajudar em nada nesta crise, a não ser para 
aumentar o desperdício de dinheiro público. Votamos aqui 
aumentos abusivos de despesa corrente todos os dias.

O Brasil está comprometido para o futuro, através 
de medidas provisórias. No entanto, projetos de lei que 
poderiam ajudar na responsabilidade fiscal sequer são 
analisados nesta Casa, mesmo sendo de origem gover-
namental. É um grande teatro montado pelo Presidente da 
República, que pula de palanque em palanque, enquanto 
não há clima no Brasil para isso. Começam as demissões 
no ABC, começam as demissões em massa no Brasil, co-
meçam as férias coletivas, e o Presidente se manda para 
a Europa, vai tirar fotos com jogador de futebol, vai fazer 
proselitismo nas bancadas alheias, de outros países.

É isso que queremos? Não. Queremos um Pre-
sidente aqui do nosso lado, aqui no Congresso Na-
cional, combatendo a crise, e não mandando os seus 
prepostos falarem, ditando, sorrateiramente, medidas 
provisórias. Queremos a ação do Governo a favor da 
população. Queremos preservar empregos, queremos 
que o trabalhador brasileiro passe bem o Natal, o Ano 
Novo e não acorde no ano seguinte desempregado. 
Mas é esse o caminho que estamos seguindo.

E o que se faz aqui? Resolvem-se problemas que 
não são problemas do trabalhador, do cidadão brasi-
leiro. É necessário se tomar consciência disso. Não se 
pode propor uma reforma tributária, com aumento de 
impostos, no momento em que o Brasil está vivendo o 
início de uma crise que não sabemos onde vai acabar. 
Querem propugnar a infidelidade partidária, contra o 
sentimento da população brasileira, que quer que a 
fidelidade continue sendo um princípio, um pilar da 
sociedade, da família brasileira. E aqui ainda se fala 
“vamos abrir uma janela para a infidelidade”, traindo-
se o voto do eleitor. Aliás, o Supremo Tribunal Federal 
hoje, por 9 a 2, mais do que na primeira decisão, disse 
“não” à infidelidade. Será que seremos nós aqui que 
vamos reabrir essa porta, essa indecência?

Ficam aqui estas reflexões. Nós, da Oposição, 
diferentemente do que diz o Presidente da República, 
que afirma que somos do quanto pior melhor, o que 
não é verdade, estamos aqui de mãos estendidas e 
de braços abertos para a população e ajudando o 

Presidente Lula e o Governo a aprovar medidas que 
sejam necessárias para minorar os efeitos da crise. 
Mas não vamos aceitar casuísmos, manobras diver-
sionistas, coisas já ultrapassadas. Nós não estamos 
aqui para discutir a crise de 1929, a teoria de Keynes, 
a derrubada do Muro de Berlim, ou para fazer recons-
truções de sociedades e de tempos que não deram 
certo. Queremos avançar no diálogo entre Governo e 
Oposição, mas não com oportunismo. Digo de novo: o 
Democratas está de braços abertos e de mão esten-
dida à população e ao Governo para ajudar o País a 
sair da crise; mas não vamos nos desdobrar nem nos 
dobrar a qualquer casuísmo aqui nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
pedir a todas as Sras. e aos Srs. Parlamentares que 
venham ao plenário para concluirmos esta votação o 
mais rapidamente possível. Há outro destaque. 

Fiz aquela indagação quanto à possibilidade de 
se votar hoje ainda matéria extrapauta. Incluiríamos, 
portanto, a questão da constituição do Conselho Na-
cional do Ministério Público. Vieram repostas negativas 
– 3, tanto da parte do Governo, quanto da Oposição, 
para ninguém imaginar algo diferente. 

Vamos seguir esta sessão e veremos o que fa-
zer amanhã. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encerre, até 
porque todo mundo vota “não”.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há mais uma 
votação nominal ainda. Faço apelo aos Parlamentares 
que não vieram votar nesta que se dirijam ao plená-
rio, a fim de que possamos rapidamente concluir esta 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM

SIM:                                         4;
NÃO:                                    337
– no painel está 336, mas há o voto do Deputado José 
Linhares. 
TOTAL:                                 341.
RETIRADO O INCISO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 138/2003 – DVS PsbPdtPCdo-
BPmnPrb – INCISO VIII § 3º ART 227 CONSTANTE 
DO ART 2º DA PEC – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 12-11-08 17:10
Encerramento da votação: 12-11-08 17:35
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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(*) Votos declarados ao microfone durante a votação por impossibi-
lidade de registro no sistema eletrônico de votação.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos ao último destaque desta PEC.

Sobre a mesa requerimento de destaque da ban-
cada do PCdoB no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, § 2º, do Regimento Interno, desta-
que para votação em separado do inciso IX do 
§ 3º do art. 227, constante do art. 2º da PEC nº 
138-C, de 2003, visando a sua supressão.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 
2008. – Jô Moraes, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra a Deputada Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas 
retificar. Esta segunda foi encaminhada pelo Bloco e, 
pelas mesmas razões de aperfeiçoamento de técnica 
legislativa, encaminhamos o voto “não”.

O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o inciso IX, destacado:

“implementação de políticas públicas es-
pecíficas destinadas a garantir a formação 
profissional, o acesso ao primeiro emprego e 
à habitação, ao lazer e à segurança social.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

Para orientar a bancada, PT.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB.
O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PP, “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSDB.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PSDB, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PR, “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – ”Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PPS.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – ”Não”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PV “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Minoria?

O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A Minoria, “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Mi-
noria, “não”.

O PT, “não”. 
O PMDB, “não”. 
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo, 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Governo, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido da República convoca seus Parlamentares para 
virem o mais rápido possível a plenário para darmos 
seguimento à votação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos conclamar 
os Deputados da base, em particular os do PT, para virem 
rapidamente a plenário para que possamos concluir esta 
importante votação da PEC relativa à nossa juventude.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou fa-
zer uma votação visual para saber quem é favorável a 
continuar dando a palavra e quem é contra? (Pausa.)

Quem é favorável permaneça como se acha. 
(Pausa.)

Há reclamações procedentes de que tanto baru-
lho de forma continuada pode causar lesão irreversível. 
É uma questão médica.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero nova-
mente pedir a V.Exa. para justificar meu voto, porque 
ainda não fui autorizado pelo painel deste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Deputado José Linhares?

O SR. JOSÉ LINHARES – Vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou seguir 

porque estou num dilema. Gostaria que ficássemos num 
silêncio reflexivo, mas se não dou a palavra aos inscritos, 
os não inscritos acabam falando. Então, não há saída.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esses 
microfones e as nossas caixas de som são muito poten-
tes. Poderiam diminuir o volume dos microfones. Assim, 
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o som do Plenário também diminuiria. É sintomático. Se 
abaixarmos o som dos microfones, quando os oradores 
estiverem na tribuna, por certo o plenário poderia abaixar 
sua voz também – é conseqüente. Faço essa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cordo integralmente. O problema é que às vezes o 
orador está na tribuna e a conversa continua, mas 
podemos tentar. 

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, permita-me um instante.

Na condição de Presidente da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo, quero lembrar aos colegas Parla-
mentares da representação do Estado do Ceará que 
amanhã, às 19h, na sede da Organização das Coope-
rativas do Ceará, será realizada a primeira reunião da 
FRENCOOP Nacional com a FRENCOOP Estadual. 
Seria importante contar com a presença dos colegas 
Parlamentares do Ceará nesse encontro no Estado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

uma breve comunicação, Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido toda 
a Casa para, nos próximos dias 27 e 28, numa promo-
ção da Comissão de Legislação Participativa, participar 
do seminário Constituição 20 anos: Estado, Democra-
cia e Participação Popular, no Auditório Nereu Ramos. 
Vamos discutir, a partir da perspectiva da participação 
popular, os 20 anos da Constituição.

Nesta oportunidade, quero parabenizar o Presi-
dente Lula. O jornal The Christian Science Monitor, 
dos Estados Unidos, fez um grande elogio a S.Exa., 
mencionando a sua capacidade de dialogar no Brasil 
e no exterior, com o objetivo de vencer essa crise do 
neoliberalismo, herdada da ditadura e dos partidos ne-
oliberais que governaram o Brasil no passado. 

Parabéns ao Presidente Lula, elogiado aqui no 
Brasil e no exterior. Surge S.Exa. como o grande timo-
neiro que irá levar o Brasil a um porto seguro, vencendo 
essa crise, com a ajuda dos brasileiros responsáveis 
e democratas. O Brasil continuará na direção do de-
senvolvimento sustentável.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste dia, 
queremos render aqui a mais justa homenagem, em 
nome do povo de Goiás, em nome dos perseguidos 
políticos, em nome dos mortos e desaparecidos, em 
nome das famílias, ao mais ilustre jurista e defensor dos 
Direitos Humanos em nosso Estado e no Brasil: o advo-
gado militante Rômulo Gonçalves. Queremos lamentar 
profundamente o seu passamento, aos 90 anos, e afir-
mar aqui, desta Tribuna da Câmara dos Deputados que, 
com certeza, Rômulo Gonçalves não morreu, porque os 
grandes não morrem nunca, ele encantou-se.

Há homens que lutam por um dia e são bons. Há ho-
mens que lutam por toda uma vida e são imprescindíveis, 

como diria o poeta Bertolt Brecht. Rômulo foi desses mili-
tantes do direito dos homens, defensor dos fracos e opri-
midos, naquela hora mais cruel de nosso povo, nos anos 
60 e 70. Destemido, enfrentou, em Goiás, em Juiz de Fora, 
no Rio de Janeiro, nas barras dos Tribunais de exceção, a 
insensatez da Ditadura Militar, que tanta angústia trazia à 
vida de jovens Honestinos e suas famílias.

Fez de Goiás a sua trincheira de luta. Fez da pro-
fissão o seu sacerdócio e cumpriu em nível de sua pro-
víncia, o papel do grande jurista Sobral Pinto de tantas 
demandas nacionais. Lutou em defesa dos Direitos Hu-
manos, bateu as portas dos tribunais e dos quartéis, dos 
cartórios e dos judiciários, visitou os porões da ditadura, 
cumpriu o lado mais nobre de sua profissão. Não foi de 
esquerda, nem foi de direita: foi advogado.

E é preciso que se lembre aqui que o nosso Esta-
do de Goiás foi o mais vilipendiado dos Estados da Fe-
deração. Sofreu intervenção federal. Viveu intensamente 
as perseguições que atormentaram nossas instituições, 
que invadiram nossas escolas, nossas universidades e 
perseguiram, prenderam, torturaram e assassinaram 
nossos jovens naquela noite tão profunda que se aba-
teu sobre a Nação brasileira. E foram muitos: Honestino 
Guimarães, Athos Magno, Atos Pereira, Hamilton Pereira 
e tantos estudantes daquela época que sonhavam com 
a liberdade. E lá estava o Dr. Rômulo, a defendê-los.

O Estado sob intervenção, o Governador Mauro 
Borges, cassado e preso, o Prefeito Iris Rezende, cassa-
do. A Assembléia Legislativa, a Câmara de Vereadores, 
censuradas; o Judiciário, acuado, amordaçado. O Poder 
era um só: o deles. Era o direito da força contra a força 
do Direito. O golpe de Estado que atormentava a Nação 
encontrava em Goiás um resistente: Rômulo Gonçalves, 
o advogado da mais nobre causa: a liberdade.

No dia 1º de novembro, aos 90 anos, ele que nun-
ca se abatia com nada, que não alterava sequer a voz 
para impor respeito, surpreendeu a todos: Encantou-
se. Foi ungido à condição de eterno. Mas vai ficar na 
memória, no coração de Goiás, onde ficam os mais 
ilustres, como Cora Coralina. 

Vai, Dr. Rômulo. Vai, Doutor Liberdade. Que Deus 
o tenha no Reino da Glória que nós o escrevemos no 
livro da história.

Que esta Casa, a Câmara dos Deputados e o 
Congresso Nacional transcrevam nos seus Anais o 
nome de Rômulo Gonçalves: brasileiro, goiano, advo-
gado, militante, cujo nome também era liberdade.

Sr. Presidente, peço que sejam transcritos nos Anais 
artigos publicados no jornal Diário da Manhã, de Goiânia, 
do jornalista e advogado Valterli Guedes e do ex -Deputado 
e extraordinário homem público Fernando Cunha.

Muito obrigado.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
convocar os companheiros da Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável, para que, encerrada 
a Ordem do Dia, retomemos a reunião que visa aprovar 
as emendas ao Orçamento do próximo ano. A sessão foi 
suspensa em função da Ordem do Dia neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
reiterar o pedido e a lembrança do Deputado André de 
Paula, visto que a Comissão de Meio Ambiente vai re-
tomar sua dinâmica no sentido de discutir a questão or-
çamentária assim que encerrarmos a Ordem do Dia.

Alguns Parlamentares estão me indagando so-
bre o que acontecerá amanhã. Vou, então, convocar 
sessão deliberativa para amanhã às 11h. É claro que 
procurarei estabelecer uma pauta mais leve, no sen-
tido de pouca polêmica, para que deliberemos sem 
sobressaltos. Havendo tempo, consultarei os Líderes, 
até para constituirmos essa pauta para amanhã. 

A abertura do painel seria às 9h, para ter quorum 
a partir das 11h. A experiência demonstra isso – hoje 
foram 2 horas e meia.

O SR. EDUARDO AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Aníbal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou deixar para 
a semana que vem a análise sobre um ensaio petista 
acerca do neoliberalismo. Trata-se de um ensaio hipó-
crita, porque é de quem usufruiu e agora, aturdido pela 
crise, não sabe encontrar uma alternativa adequada, a 
não ser de novo esse recorrente e vazio discurso ideo-
lógico, fora de propósito e completamente sem sintonia 
com aquilo que temos feito aqui no Parlamento.

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que estamos 
procurando o Deputado Antonio Palocci para apresen-
tar-lhe um requerimento feito por Secretários Estaduais 
de Fazenda, assinado até aqui por 17 deles.

Eles dizem o seguinte ao Sr. Presidente da Co-
missão da Reforma Tributária:
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“Os Secretários de Fazenda que assinam 
este instrumento reafirmam o compromisso 
com a necessidade da implementação de uma 
reforma tributária no País. 

No entanto, para que a mesma possa 
surtir o efeito desejado pela sociedade, neces-
sário se faz o aprofundamento da discussão 
de pontos essenciais à sustentabilidade da 
reforma pretendida”.

São feitas considerações que não vou ler, porque 
quero fazer as minhas próprias, mas, ao final, esses 
Secretários dizem o seguinte:

“Ademais, as incertezas quanto aos efei-
tos da crise financeira internacional e seus 
impactos na economia brasileira se, por um 
lado, podem aconselhar a construção de um 
modelo tributário mais adequado, por outro, já 
se refletem nas projeções de crescimento do 
Produto Interno Bruto e nos índices de con-
fiança do setor industrial, com redução signifi-
cativa da arrecadação tributária, impondo um 
cuidado redobrado com alterações que atinjam 
as fontes de arrecadação pública.

Por fim, deve-se salientar que, no tempo 
requerido para aprofundamento da discussão 
da matéria, os Estados poderão apresentar 
propostas, já elaboradas, em relação a todos 
os pontos que remanescem de preocupação 
em relação ao relatório divulgado, razão pela 
qual solicitam que a votação do relatório não 
ocorra sem que os problemas apontados sejam 
equacionados.”

Esse texto, Sr. Presidente – e essa é matéria que 
interessa muito à Casa – foi elaborado hoje e tem a 
assinatura de Secretários da Fazenda dos Estados de 
Sergipe, Tocantins, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa 
Catarina, São Paulo e do Distrito Federal.

Nossa expectativa é de que o Deputado Antonio 
Palocci seja encontrado para que esse texto lhe seja 
entregue.

Mas é bom que o Plenário da Casa já tenha co-
nhecimento de que ampla maioria de Secretários de 
Estado – alguns não assinaram porque não vieram, 
como os do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul – 
posicionam-se contrariamente a este açodamento para 
a aprovação da reforma tributária e do texto substitutivo 
do Relator Sandro Mabel.

Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade tam-
bém para elogiar a Ministra-Chefe da Casa Civil, que disse 
que foi muito importante tanto o Governador Aécio Neves, 

quanto o Governador José Serra terem ido na direção 
do Governo Federal de elevar o nível de investimentos. É 
importante o reconhecimento de S.Exa., mas é também 
importante dizer que o PAC continua “pactóide”.

De novo, SIAFI, 11 de novembro: o Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Lula, 
pagou este ano o equivalente a 12,5%, 2 bilhões e 
245 milhões de reais, dos 17, 18 bilhões que tem de 
dotação atualizada.

No contraponto disso, Sr. Presidente, o Governo 
de São Paulo investiu no ano passado 9 bilhões de reais 
e investirá neste 12 bilhões e 800 milhões. O Governo 
Federal, via PAC, investirá 18 bilhões de reais, mas até 
agora só conseguiu pagar 2 bilhões e 200 milhões. O 
Governo de São Paulo, 12 bilhões, 780 milhões...

(O microfone é desligado.)
Para concluir, Sr. Presidente. No ano que vem, 

12 bilhões, 706 milhões, e o PAC, não sabemos a 
quanto andará.

De qualquer maneira, é muito importante essa 
manifestação da Ministra, sobretudo se também servir 
de estímulo ao próprio Governo Federal, que em ma-
téria de investimentos, como comprova o SIAFI, deixa 
muito a desejar, embora em matéria de garganta, prin-
cipalmente neste plenário, seja imbatível.

Nós da Oposição faremos um comparativo sema-
nal entre a garganta petista, lulista, a realidade do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento e o investimento 
realizado pelos Governos Estaduais, principalmente de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que está 
zerando aquele déficit maldito – aquele sim – que herdou 
de vários Governos, principalmente petistas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Alguém no plenário ainda não votou? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.

RESULTADO DE VOTAÇÃO:

SIM:                           3
NÃO:                      335, já incluindo o voto do Depu-
tado José Linhares. 
TOTAL:                    338.
SUPRIMIDO O INCISO IX.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 138/2003 – DVS PsbPdtPCdo-
BPmnPrb – INCISO IX §3º ART 227 CONSTANTE DO 
ART 2º DA PEC – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 12-11-08 17:38
Encerramento da votação: 12-11-08 17:54
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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(*) Votos declarados ao microfone durante a votação por impossibi-
lidade de registro no sistema eletrônico de votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 138-D, DE 2003

Altera a denominação do Capítulo VII 
do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O Capítulo VII do Título VIII da Constituição 
Federal passa a denominar-se “Da Família, da Criança, 
do Adolescente, do Jovem e do Idoso”.

Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 227. É dever da família, da socie-
dade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, 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 comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda negligência, discri-
minação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança, do ado-
lescente e do jovem, admitida a participação 
de entidades não governamentais, mediante 
políticas específicas e obedecendo aos se-
guintes preceitos:
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II – criação de programas de prevenção 
e atendimento especializado para as pesso-
as portadoras de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiên-
cia, mediante o treinamento para o trabalho e 
a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de obstáculos arquitetônicos e todas as formas 
de discriminação.

§ 3º  .......................................................
III – garantia de acesso do trabalhador 

adolescente e jovem à escola;
VII – programas de prevenção e atendi-

mento especializado à criança, ao adolescen-
te e ao jovem dependente de entorpecentes 
e drogas afins.

§ 8º A lei estabelecerá:
I – o estatuto da juventude, destinado a 

regular os direitos dos jovens;
II – o plano nacional de juventude, de 

duração decenal, visando à articulação das 
várias esferas do poder público para a execu-
ção de políticas públicas.”(NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua promulgação.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2008. – 
Deputada Alice Portugal, Relatora.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
O SR. FELIPE MAIA – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, votei com o PMDB.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, conversei 
com alguns Líderes. Quero fazer uma ponderação a 
V.Exa.: que na sessão de amanhã possa pautar o tema 
do Conselho Nacional do Ministério Público.

Há entendimento dos Líderes em torno desse 
tema. Por isso a matéria poderia ser colocada na pauta 
da sessão de amanhã de manhã. Conversei agora há 
pouco com o Líder José Aníbal sobre o assunto. Não 
há objeção à apreciação desse tema amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
V.Exa. disse ao microfone, já informei aqui no plená-
rio que veio resistência tanto por parte da Oposição 
quanto do Governo. Sugiro, então, a V.Exa., que fale 
tanto com os Líderes da Oposição e do Governo, para 
depois eu ter uma informação mais precisa.

Vou fazer isso também, porque eu havia feito 
essa proposta. Se amanhã, ou de hoje para amanhã, 
a matéria ficar pacífica, da nossa parte, como já havia 
proposto, e V.Exa. vem defendendo, podemos incluí-
la na pauta.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
conceder a palavra àqueles que precisam justificar o 
voto.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei com a bancada na votação anterior.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior votei com o partido.

O SR. PAULO MAGALHÃES (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior.

O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. ARNALDO VIANNA (Bloco/PDT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PDT.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Al-
guém mais?

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Laerte Bessa.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro fazer um apelo a V.Exa., já que limpamos a pauta, 
foram votados todos os projetos importantes, inclusive 
as medidas provisórias. Na semana que vem, a pauta 
não estará trancada. 

Em meu nome, em nome do Presidente do par-
tido, Michel Temer, do Líder Henrique Eduardo Alves, 
do Vice-Líder Tadeu Filippelli, dos Deputados Marcelo 
Melo e Luiz Bittencourt, Presidente da nossa bancada, 
Magela, do PT, Miro Teixeira e outros tantos, solicito 
a V.Exa. que analise com carinho a possibilidade de, 
quarta-feira que vem, reunir o Congresso para votar 
alguns vetos. 

É o apelo que faço a V.Exa. Estamos folgados. Po-
deria V.Exa. analisar com carinho essa possibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pode-
ria fazer a sessão do Congresso hoje.

O SR. LAERTE BESSA – Podemos.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Po-

deria articular com o Presidente Garibaldi Alves Filho. 
Da minha parte, está bem.

O SR. LAERTE BESSA – O Presidente está de 
acordo. Eu e os Deputados Tadeu Filippelli e Henrique 
Eduardo Alves estivemos conversando com S.Exa., 
que está de acordo. Falou para marcar a hora que 
V.Exa. quisesse.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se não 
for possível fazer hoje, voltaremos a conversar, porque 
quarta-feira é o dia principal da semana. Hoje nós tra-
balhamos. Eu não levanto daqui, literalmente, desde as 
11h30min. Felizmente conseguimos votar várias maté-
rias relevantes. Mas nem sempre ocorre assim.

Então, dependemos de como evoluem os traba-
lhos. Não posso responder agora, V.Exa. entende.

O SR. LAERTE BESSA – Talvez até terça-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tal-

vez.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

justificar.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. DJALMA BERGER (Bloco/PSB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

Obrigado.
A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação também votei com o partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veto 
hoje, não, por favor!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
eu quis ser solidário à causa. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Agradeço a V.Exa. a 
gentileza, mas a ausência de quorum manterá todos 
os vetos. 

Para ser derrubado o veto, é preciso maioria 
absoluta contra. Com o quorum baixo, mantêm-se 
todos os vetos.

O objetivo do Deputado, é claro, como o meu, no 
caso, é derrubar um veto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
acho mais fácil, a partir da realidade da Câmara dos 
Deputados, realizar sessão durante o dia, em vez de 
à noite.

Vamos pensar o melhor horário e o melhor dia.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar. 
O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Tadeu Filippelli. 
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
uma última pergunta, e logicamente V.Exa. não poderá 
responder agora. 

Conforme o Deputado Miro Teixeira e o Deputado 
Laerte Bessa, a sessão do Congresso para votação de 
veto, em particular desse que trata do risco de morte, 
pressupõe um quorum mínimo. Portanto, seria dese-
jável que fosse marcada com antecedência.

Deixo como proposta, logicamente dentro das 
possibilidades e da visão de V.Exa., quarta-feira que 
vem. Seria o dia em que poderíamos trabalhar em 
torno disso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
verificar e responderei posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apre-
sentação de proposições.
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V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Mainha DEM 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 1

BAHIA

Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 1

ESPÍRITO SANTO

Neucimar Fraga PR 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Sandro Matos PR 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Paulo Tóffano PV 
Ricardo Berzoini PT 
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 1
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GOIÁS

Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 2

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Total de Piauí: 1

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Inocêncio Oliveira PR 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

Pedro Valadares DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
José Carlos Aleluia DEM 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Filipe Pereira PSC 
Indio da Costa DEM 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Dr. Pinotti DEM 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Renato Souza PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerro 
a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, 
dia 13 de novembro, às 11h, sessão extraordinária e, 
às 14h, sessão ordinária, ambas com a seguinte
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ORDEM DO DIA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 444, de 2008, que autoriza o Po-
der Executivo a doar estoques públicos de 
alimentos à República de Cuba, à República 
do Haiti, à República de Honduras e à Jamaica. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 12-11-08.
PRAZO NA CÂMARA: 26-11-08.
SOBRESTA A PAUTA EM: 14-12-08 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-08 + 

66 DIAS

URGÊNCIA 
(Artigo 155 do Regimento Interno) 

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 940-C, DE 2007 
(Da Procuradoria-Geral da República)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 940-C, de 2007, que dispõe sobre a 
remuneração dos membros do Conselho Na-
cional do Ministério Publico; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Dep. 
Nelson Marquezelli); da Comissão de Finan-
ças e Tributação, pela adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Carlos Willian); e da Comissão 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha).

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, j, do Regimento Interno) 

Votação

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.373-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Continuação da votação, em turno único, 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.373-A, 

de 2006, que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 
Burquina Faso, assinado em Brasília, em 30 de 
agosto de 2005; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Luiz Couto). 

Discussão

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 214-C, DE 1992 
(Da Comissão De Relações Exteriores)

Reabertura de discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Decreto Legislativo nº 214-C, 
de 1992, que aprova o texto da convenção 
sobre o Direito dos Tratados, concluída em 
Viena, em 23 de maio de 1969, ressalvados os 
artigos 25 e 66; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Jesus Tajra). PARECE-
RES À EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO 
das Comissões: de Constituição e Justiça e 
de Redação, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição (Relator: Dep. Edinho Araújo); e de 
Relações Exteriores, pela rejeição (Relator: 
Dep. Pedro Valadares).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.912-B, DE 2005 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.912-B, de 2005, 
que aprova o texto da Convenção entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Imposto sobre a Renda, assinada em Ca-
racas, em 14 de fevereiro de 2005; tendo 
pareceres: da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação (Relator: Dep. Reginaldo Lopes); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Virgílio 
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Guimarães e relator-substituto: Dep. Carli-
to Merss) e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.941-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação em 
Matéria de Comunicação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Bolivariana da Venezuela, celebra-
do em Caracas, em 14 de fevereiro de 2005; 
tendo pareceres das Comissões: de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (Relator: Dep. Badu Picanço); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Ney Lopes).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.144-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.144-A, de 2006, 
que aprova o texto do Memorando de Enten-
dimento entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela no Campo de Co-
operação Científica e Tecnológica, celebra-
do em Caracas, em 14 de fevereiro de 2005; 
tendo pareceres: da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (Relator: Dep. Paulo Henrique 
Lustosa); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Mendes Ribeiro Filho). 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.378-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.378-A, de 2006, 

que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argentina relativo 
ao Intercâmbio de Estagiários, assinado em 
Buenos Aires, em 14 de agosto de 2001; 
tendo pareceres: da Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (Relatora: Dep. Gorete Pereira); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Paulo Magalhães). 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.528-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.528-A, de 2006, 
que aprova o texto da Convenção entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República do Peru para 
Evitar Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal com Relação ao Imposto sobre a Ren-
da, celebrado em Lima, em 17 de fevereiro 
de 2006; tendo pareceres das Comissões: 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação (Relator: Dep. Max Rosenmann); 
e de Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Vital do Rêgo Filho). 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 10-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 10-A, de 2007, que 
aprova o texto da Convenção Internacional 
para a Supressão de Atos de Terrorismo Nu-
clear, assinada pelo Brasil em Nova York, no 
dia 14 de setembro de 2005; tendo parece-
res: da Comissão de Minas e Energia, pela 
aprovação (Relator: Dep. Rogerio Lisboa); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Moreira Mendes).
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11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 27-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 27-A, de 2007, que apro-
va o texto revisado do Regulamento Sanitário 
Internacional, aprovado pela 58ª Assembléia 
Geral da Organização Mundial de Saúde, em 
23 de maio de 2005, com vistas à sua entrada 
em vigor no Brasil; tendo pareceres: da Co-
missão de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Dr. 
Rosinha); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa (Relatora: 
Dep. Maria Lúcia Cardoso).

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 53-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 53-A, de 2007, que 
aprova o texto da Convenção sobre transferên-
cia de Pessoas Condenadas entre os Estados 
Membros da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa, assinada na Cidade de Praia, 
em 23 de novembro de 2005; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Wolney Queiroz) 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 56-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 56-A, de 2007, 
que aprova o texto da Convenção de Auxílio 
Judiciário em Matéria Penal entre os Esta-
dos Membros da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, assinada na Cidade 
de Praia, em 23 de novembro de 2005; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 

e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Paes Landim).

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 65-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 65-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular 
da China para o Combate à Criminalidade 
Organizada Transnacional e outras Modali-
dades Delituosas, assinado em Brasília, em 
12 de novembro de 2004; tendo pareceres: 
da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprovação 
(Relator: Dep. Alex Canziani); e da Comis-
são Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Sérgio Brito).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 132-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 132-A, de 2007, 
que aprova o texto do Tratado de Assistên-
cia Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Federal da Nigé-
ria, assinado em Brasília, em 6 de setem-
bro de 2005; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Silvinho Peccioli). 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 201-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 201-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento de um Mecanismo de Cooperação Co-
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mercial entre a República Federativa do Brasil 
e a República Argentina, assinado em Puerto 
Iguazu, em 30 de novembro de 2005; tendo 
pareceres: da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela aprova-
ção (Relator: Dep. João Maia); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Wolney Queiroz).

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 293-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 293-A, de 2007, 
que aprova o texto da Convenção nº 185 
(revisada) da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e anexos, adotada durante a 
91ª Conferência Internacional do Trabalho 
daquela Organização, realizada em 2003, em 
Genebra, a qual trata do novo Documento 
de Identidade do Trabalhador Marítimo, com 
vistas à sua ratificação e entrada em vigor 
no Brasil; tendo pareceres: da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Edson Aparecido; da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relatora, Dep. Gorete 
Pereira); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 318-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 318-A, de 
2007, que aprova o texto do Acordo en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argelina 
Democrática e Popular sobre Transporte e 
Navegação Marítima, celebrado em Argel, 
em 8 de fevereiro de 2006; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Edson Aparecido); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Colbert Martins).

19 
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).

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 321-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 321-A, de 2007, 
que aprova o texto do Terceiro Protocolo 
Adicional às Convenções de Genebra de 
12 de agosto de 1949, relativo à Adoção de 
Emblema Distintivo Adicional, aprovado em 
Genebra, em 8 de dezembro de 2005; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Marcelo Itagiba).

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 372-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 372-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo, por Troca 
de Notas, para o Estabelecimento de Um 
Depósito Franco no Porto de Rio Grande 
para Cargas Transportadas por Rodovia, 
celebrado em Brasília, em 11 de setembro 
de 2006, que complementa o “Convênio 
entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai para o Estabele-
cimento de um Depósito Franco no Porto 
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de Rio Grande”, celebrado em Brasília, no 
dia 21 julho de 1987; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Pedro 
Novais); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 383-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 383-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Técnica na Área do Turismo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Equador, ce-
lebrado em 04 de abril de 2007, em Brasília; 
tendo pareceres das Comissões: de Turis-
mo e Desporto, pela aprovação (Relator: 
Dep. Marcelo Teixeira); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani).

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 404-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 404-A, de 2007, que apro-
va o texto do Protocolo de Cooperação entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa referente 
à criação de um Fórum Franco-Brasileiro do 
Ensino Superior e da Pesquisa, assinado em 
Brasília, em 25 de maio de 2006; tendo pare-
ceres das Comissões: de Educação e Cultura, 
pela aprovação (Dep. Gilmar Machado); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Gonzaga Patriota). 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 405-A, DE 2007 
(Da Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 405-A, de 2007, 
que aprova o texto do Primeiro Protocolo 
Adicional ao Acordo de Complementação 
Econômica nº 58, assinado entre os Gover-
nos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Pa-
raguai, da República Oriental do Uruguai, 
Estados Partes do Mercosul e o Governo 
da República do Peru, celebrado em Mon-
tevidéu, em 30 de novembro de 2005; ten-
do pareceres das Comissões: de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, pela apro-
vação deste (Relator: Dep. George Hilton); 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação, com emenda 
(Relator: Dep. Jurandil Juarez); e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa (Relator: Dep. Gonzaga Patriota). 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 500-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 500-A, de 2008, que 
aprova o texto do Protocolo Modificativo do 
Protocolo de Olivos para a Solução de Con-
trovérsias no MERCOSUL, assinado no Rio 
de Janeiro, em 19 de janeiro de 2007. ten-
do pareceres das Comissões: de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, pela apro-
vação (Relator: Dep. Arnaldo Madeira); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Cezar Schirmer).

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 565-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 565-A, de 2008, 
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que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República de El Salvador 
sobre Isenção de Vistos em Passaportes 
Comuns, assinado em Brasília, em 24 de 
julho de 2007; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa; e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. José Genoíno).

27 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 569-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Proje-
to 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 Brasil 
e o Governo da República do Paraguai, assi-
nado em Assunção, em 21 de maio de 2007; 
tendo pareceres das Comissões: de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, pela 
aprovação (Relator: Dep. Manoel Junior); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Geraldo Pudim). 

28 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 661-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 661-A, de 2008, que 
aprova o texto do Protocolo de Cooperação 
da Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa no Domínio da Defesa, assinada 
em Praia, em 15 de setembro de 2006; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Paes Landim). 

29 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 662-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 662-A, de 2008, que 

aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Econômica e de Comércio entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República do Cazaquistão, celebrado 
em Brasília, em 27 de setembro de 2007; ten-
do pareceres das Comissões: de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação (Relator: Dep. Dr. Ubiali); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno).

30 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 737-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 737-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Téc-
nica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Ruanda, 
assinado em Nova York, em 26 de setembro de 
2007; tendo parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Regis de Oliveira).

31 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 789-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 789-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo de Extradi-
ção entre a República Federativa do Brasil 
e a República de Moçambique, assinado 
em Maputo, em 6 de julho de 2007; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Regis de Oliveira).

32 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 792-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 792-A, de 2008, 
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que aprova o texto do Acordo sobre Serviços 
Aéreos entre a República Federativa do Brasil 
e a República do Panamá, celebrado em Bra-
sília, em 25 de maio de 2007; tendo pareceres 
das Comissões: de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Ilderlei Cordeiro); e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Efraim Filho).

PRIORIDADE 
Discussão 

33 
PROJETO DE LEI Nº 7.127-A, DE 2002 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 7.127-A, de 2002, que altera o art. 
143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, de modo a disciplinar a habilitação 
de condutores de combinações de veículos; 
tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação deste e dos de 
nos 212/99, 816/99, 817/99, 3.931/00, 4.369/98, 
4.391/98, 4.452/98, 4.465/98, 4.710/98, 4.718/98, 
4.885/01, 6.976/02, 1.012/03, e 2.715/03, apen-
sados, com substitutivo, e pela rejeição dos 
de nºs 524/99, 1.466/99, 2.273/99, 2.837/00, 
4.458/98, 4.870/98, 4.228/01, 5.080/01, 5.724/01, 
7.283/02, 7.391/02, 7.452/02, e 939/03, apen-
sados (Relator: Dep. Neuton Lima); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste e dos de 
nºs 212/99, 524/99, 816/99, 817/99, 1.466/99, 
2.273/99, 2.837/00, 3.931/00, 4.369/98, 4.391/98, 
4.452/98, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98, 4.718/98, 
4.870/98, 4.228/01, 4.885/01, 5.080/01, 5.724/01, 
6.976/02, 7.283/02, 7.391/02, 7.452/02, 939/03, 
1.012/03, 2.715/03 e 3.412/04, apensados, com 
8 emendas, e do substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes (Relator: Dep. Ed-
mar Moreira).

Tendo apensados os PL de nos 4.369/98 
[(1.112/03, 1.466/99, 2.273/99, 1.156/07 e 
3.372/08 {3.597/08}), 2.715/03, 2.837/00, 
3.412/04, 3.931/00, 4.228/01, 4.391/98 (212/99), 
4.452/98, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98, 
4.718/98, 4.870/98, 4.885/01, 5.080/01, 
524/99, 5.724/01, 6.478/06, 6.699/06, 6.976/02, 
7.283/02, 7.391/02, 7.452/02, 816/99, 817/99, 
939/03, 513/07, 2.525/07 e 3.370/08].

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008

Dia 13, 5ª-feira

15:00 DAVI ALCOLUMBRE (DEM – AP)
15:25 LEONARDO QUINTÃO (PMDB – MG)

Dia 14, 6ª-feira

10:00 JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
10:25 DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
10:50 JOSÉ CARLOS MACHADO (DEM – SE)
11:15 HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
11:40 JURANDY LOUREIRO (PSC – ES)

Dia 17, 2ª-feira

15:00 CIRO NOGUEIRA (PP – PI)
15:25 FÁTIMA PELAES (PMDB – AP)
15:50 POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
16:15 ELISMAR PRADO (PT – MG)
16:40 HUMBERTO SOUTO (PPS – MG)

Dia 18, 3ª-feira

15:00 LINCOLN PORTELA (PR – MG)
15:25 FÁBIO FARIA (PMN – RN)

Dia 19, 4ª-feira

15:00 NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG)
15:25 RENATO AMARY (PSDB – SP)

Dia 20, 5ª-feira

15:00 ALCENI GUERRA (DEM – PR)
15:25 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)

Dia 21, 6ª-feira

10:00 MAURO MARIANI (PMDB – SC)
10:25 CLEBER VERDE (PRB – MA)
10:50 GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
11:15 ZONTA (PP – SC)
11:40 MARCELO TEIXEIRA (PR – CE)

Dia 24, 2ª-feira

15:00 OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
15:25 WILLIAM WOO (PSDB – SP)
15:50 PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
16:15 SILAS CÂMARA (PSC – AM)
16:40 LÍDICE DA MATA (PSB – BA)

Dia 25, 3ª-feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PMDB – BA)
15:25 IVAN VALENTE (PSOL – SP)
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Dia 26, 4ª-feira

15:00 MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
15:25 ARNALDO JARDIM (PPS – SP)

Dia 27, 5ª-feira

15:00 RICARDO BARROS (PP – PR)
15:25 LUIZ ALBERTO (PT – BA)

Dia 28, 6ª-feira

10:00 NELSON PROENÇA (PPS – RS)
10:25 ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
10:50 JULIÃO AMIN (PDT – MA)
11:15 PAULO PIAU (PMDB – MG)
11:40 ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES 
I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
de 2003, para equiparar os catadores de siris e guaia-
muns aos pescadores profissionais, com o objetivo de 
estender-lhes o benefício do seguro-desemprego nos 
períodos de defeso”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.154/08 – Do Sr. Eduardo Valverde 
– que “inclui os arts. 19-A, 22-A e 23-B na Lei nº 9.074, de 
7 de julho de 1995, prorrogando os prazos das concessões 
de geração e distribuição de energia elétrica e regulariza 
a situação das cooperativas de eletrificação rural”.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Debate sobre a tipificação de crimes e delitos co-
metidos na área de informática e suas penalidades, 

para subsidiar a análise do Projeto de Lei nº 84/1999” 
– Requerimentos nos 119/2008 (CSPCCO) e 136 e 
139/2008 (CCTCI).

Convidados:

PEDRO VIEIRA ABRAMOVAY 
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça

FERNANDO NETO BOTELHO
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais 

CARLOS EDUARDO SOBRAL
Delegado da Unidade de Repressão a Crimes Ciber-
néticos da Polícia Federal

SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA 
Professor da Faculdade Cásper Líbero e representante 
da Comunidade Software Livre

EDUARDO FUMES PARAJO 
Diretor-presidente da Associação Brasileira dos 

Provedores de Acesso, Serviços e Informações da 
Rede Internet (Abranet)

RONALDO LEMOS
Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) 

Representantes(2):

LUIZ FERNANDO MONCAU 
Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

THIAGO BOTTINO 
Professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV)

RENATO OPICE BLUM 
Advogado

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.014/07 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de espe-
cificação de data de postagem nas correspondências 
que encaminham documentos de cobrança”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.608/07 – Do Sr. Arnon Bezer-
ra – que “proíbe a prática estabelecida por empresas 
de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para o 
uso de chips de outras operadoras”. (Apensados: PL nº 
2.005/2007, PL nº 2.282/2007 e PL nº 2.498/2007) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.189/07 – Do Sr. Arnon Bezerra 
– que “estabelece normas para a utilização de marca 
publicitária pelo Governo Federal e para seus investi-
mentos em publicidade e propaganda”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.541/04 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “estabelece a obrigatoriedade das operadoras 
de telefonia celular no território brasileiro de padronizar 
seus cartões de recarga para telefones pré-pagos, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, para estender às comunidades indígenas o 
direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 1 do Anexo II 
HORÁRIO: 9h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/03 – Do 
Sr. Rodrigo Maia – que “susta a aplicação do Decreto 
nº 4.592, de 11 de fevereiro de 2003, do Poder Exe-
cutivo, e dá outras providências”. (Apensados: PDC nº 
10/2003 e PDC nº 48/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PDC nº 10/2003 e do PDC nº 48/2003, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e José Genoíno, em 16-7-2008. 

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 
975/88 – que “proíbe a produção, comercialização e 
utilização, em todo o território nacional, de aerossóis 
que contenham clorofluorcabono, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação da Emenda 
de Plenário, com subemenda redacional. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 11-11-2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.074/90 – Do Senado Fede-
ral – DIRCEU CARNEIRO – (PLS nº 265/1989) – que 
“dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inqué-
rito” (Apensados: PL nº 716/1999 (Apensado: PL nº 
5.032/2001), PL nº 791/1999, PL nº 2.787/2000, PL nº 
3.075/1992, PL nº 3.948/1989, PL nº 5.021/2001, PL 
nº 5.093/2001, PL nº 4.019/2001, PL nº 7.123/2002 e 
PL nº 2.557/2003) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com emenda; 
e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição das Emendas apresentadas nesta 
Comissão, do PL nº 5.032/2001, do PL nº 3.948/1989, do 
PL nº 3.075/1992, do PL nº 716/1999, do PL nº 791/1999, 
do PL nº 2.787/2000, do PL nº 4.019/2001, do PL nº 
5.021/2001, do PL nº 5.093/2001, do PL nº 7.123/2002 e 
do PL nº 2.557/2003, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Genoíno, Luiz Couto e Moreira Mendes, em 11-
11-08. 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.476/94 – que “autoriza o Poder Executivo Federal a 
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos, 
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona” 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11-11-08. 

Encerramento do prazo previsto para o dia 13-11-2008 
– (Avulso nº 1401) 

PROJETO DE LEI Nº 1.489/96 – Do Poder Executivo – 
(MSC nº 91/1996) – que “dá nova redação ao parágrafo 
único do artigo 488 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil” 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
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Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
11-08. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
2.534/96 – que “faculta às gestantes o acesso a ônibus, 
cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou 
roleta, quando assim o exigir”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa das Emendas do Senado, com emen-
das redacionais. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 11-
11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 – Da Sra. Zulaiê Cobra 
– que “altera a redação do art. 511 e seu parágrafo úni-
co da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil”. (Apensados: PL nº 903/1999, PL nº 
2.415/2000, PL nº 4.720/1998 e PL nº 4.715/2004) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
nº 903/1999 e do PL nº 4.715/2004, apensados, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 
4.720/1998 e do PL nº 2.415/2000, apensados. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11-11-08.

PROJETO DE LEI Nº 5.911/01 – Do Senado Federal 
– JUVENCIO DA FONSECA – (PLS nº 170/2001) – 
que “denomina “Ponte Nossa Senhora do Pantanal” 
a ponte sobre o Rio Paraguai, situada na BR-262, no 
Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do 
Sul”. (Apensado: PL nº 5.334/2001) 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
deste e do PL nº 5.334/2001, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.002/05 – Do Sr. Fernando Coruja 
– que “acrescenta inciso ao art. 94 da Lei nº 4.737, de 
15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral”.
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston, Ge-
raldo Pudim, Luiz Couto e Maurício Quintella Lessa, 
em 28-10-08. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 6.124/05 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS nº 51/2003) – que “de-
fine o crime de discriminação dos portadores do ví-
rus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de 

aids”. (Apensado: PL nº 5.448/2001 (Apensado: PL nº 
2.276/2007)) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 
2.276/2007 e do PL nº 5.448/2001, apensados. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 2-9-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-10-08. 

Discutiram a matéria os Deputados Eduardo Valverde 
e Gerson Peres, em 2-9-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/06 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta, ao art. 11 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
inciso IX ao § 1º, e § 6º, para incluir o curriculum vitae 
do candidato entre os documentos que devem instruir 
o pedido de registro da candidatura, determinando à 
Justiça Eleitoral sua divulgação pela Internet”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston, Geral-
do Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.276/07 – Da Sra. Sandra Rosado – 
que “dispõe sobre a exigência de lacre nos disquetes que 
armazenam os dados da votação de cada urna eleitoral, 
mediante acréscimo de § 8º ao art. 59 da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições)”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos da Emenda da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática, com subemenda. 

Vista ao Deputado Gerson Peres, em 28-10-08. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Gerson Peres, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135/96 – Do 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTO PÚ-
BLICO E FISCALIZAÇÃO – que “estatui normas gerais 
de direito financeiro para elaboração, execução e con-
trole dos planos, diretrizes, orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
(Apensados: PLP nº 32/1999, PLP nº 88/1999, PLP nº 
144/2000, PLP nº 166/1997 e PLP nº 102/2003).
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, dos Substitutivos da Comissão 
de Finanças e Tributação ao PLP nº 32/1999 e ao PLP 
nº 135/1996, do PLP nº 166/1997, do PLP nº 32/1999, 
do PLP nº 88/1999 e do PLP nº 102/2003, apensados, 
com emendas; e pela inconstitucionalidade do PLP nº 
144/2000, apensado. 
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Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Moreira 
Mendes, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 28-
10-08. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 204/05 – Do Sr. 
Fernando Coruja – que “altera o Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados dispondo sobre o rito de 
tramitação dos tratados e convenções internacionais 
em matéria de direitos humanos”. (Apensados: PRC 
nº 271/2005 e PRC nº 131/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda, e pela rejeição do PRC nº 271/2005 e do PRC 
nº 131/2008, apensados. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 11-
11-08. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – Do Sr. João Paulo 
– que “proíbe a cobrança de estacionamento nos par-
ques privativos em estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços”. (Apensados: PL nº 1.192/1999 
(Apensados: PL nº 4.973/2001, PL nº 2.536/2003 e PL 
nº 2.573/2003), PL nº 3.351/1997, PL nº 3.356/1997, 
PL nº 3.467/1997, PL nº 3.552/1997 (Apensado: PL nº 
5.375/2005), PL nº 4.170/2004, PL nº 5.420/2005, PL 
nº 6.921/2006, PL nº 7.095/2006, PL nº 7.231/2006, 
PL nº 352/2007, PL nº 1.387/2007, PL nº 1.402/2007, 
PL nº 1.406/2007, PL nº 2.621/2007, PL nº 3.016/2008 
e PL nº 3.732/2008) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do PL nº 4.973/2001, do PL nº 2.536/2003, do PL nº 
2.573/2003, do PL nº 3.351/1997, do PL nº 3.356/1997, 
do PL nº 3.467/1997, do PL nº 3.552/1997, do PL nº 
1.192/1999, do PL nº 4.170/2004, do PL nº 5.420/2005, 
do PL nº 6.921/2006, do PL nº 7.095/2006, do PL nº 
7.231/2006, do PL nº 352/2007, do PL nº 1.387/2007, 
do PL nº 1.402/2007, do PL nº 1.406/2007, do PL nº 
2.621/2007, do PL nº 3.016/2008, do PL nº 3.732/2008 
e do PL nº 5.375/2005, apensados, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, 
com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30-10-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/97 – Da Sra. Marinha Rau-
pp – que “concede passe livre às pessoas portadoras 
de deficiência física e aos idosos no sistema de trans-

porte público coletivo intermunicipal”. (Apensados: PL 
nº 1.970/2003 e PL nº 3.802/2004 (Apensado: PL nº 
2.252/2007)) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, do PL nº 
1.970/2003, com substitutivo, do PL nº 3.802/2004, com 
emenda, e do PL nº 2.252/2007, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde, José 
Genoíno e Regis de Oliveira, em 2-9-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-10-08. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.333/04 – que “altera o art. 1.180 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emen-
das do Senado. 

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 28-
10-08. 

Discutiu a matéria o Deputado Marcelo Ortiz, em 28-
10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 80/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a pena cominada a cri-
mes ambientais, previstos na Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998”. (Apensados: PL nº 1.795/2007, PL 
nº 3.057/2008 e PL nº 3.639/2008) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL nº 1.795/2007, do PL nº 3.057/2008 e do PL nº 
3.639/2008, apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Bonifácio de Andrada, Moreira Mendes e Regis de Oli-
veira, em 28-10-08. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Moreira Mendes 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 82/03 – Do Sr. 
Inaldo Leitão e outros – que “institui Comissão Parla-
mentar de Inquérito destinada a investigar as obras 
federais irregulares, constatadas por auditoria do Tri-
bunal de Contas da União”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Efraim 
Filho, em 2-9-08.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 8/07 – Da Sra. 
Elcione Barbalho – que “cria, no âmbito da Câmara dos 
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Deputados, a Comissão da Mulher, do Idoso, da Crian-
ça e do Adolescente, da Juventude e Minorias”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11-11-08. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – Do Senado Federal 
– FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS nº 123/1989) – 
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 Emen-
das 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-
11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/00 – Do Senado Federal – 
Sebastião Rocha – (PLS nº 427/1999) – que “altera a 
denominação do Aeroporto Internacional de Macapá”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.673/00 – Do Senado Federal – 
Sebastião Rocha – (PLS nº 549/1999) – que “altera a 
descrição da BR-116, constante da relação descritiva 
das rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado 
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973” 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, e do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes, com emenda. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 17-6-08. 

Discutiu a matéria o Deputado José Eduardo Cardozo. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 27-5-08.

Encerrada a discussão. Adiada a votação em virtude 
do início da Ordem do Dia do Plenário, em 2-9-08. 

PROJETO DE LEI Nº 3.493/00 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS nº 354/1999) – que “institui 
o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 5-6-08.

PROJETO DE LEI Nº 3.687/00 – Do Senado Federal 
– Romero Juca – (PLS nº 131/2000) – que “denomina 
“Rodovia Sylvio Lofêgo Botelho” trecho da BR-401, no 
Estado de Roraima”. (Apensado: PL nº 4.502/2001) 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e do PL nº 4.502/2001, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 3.996/00 – Do Senado Federal 
– Luzia Toledo – (PLS nº 10/2000) – que “dispõe sobre 
a existência de acomodações separadas para fuman-
tes e não-fumantes em estabelecimentos hoteleiros”. 
(Apensado: PL nº 3.519/2000) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
do PL nº 3.519/2000, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.455/01 – Do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – (PLS nº 76/2001) – que “denomina 
“Palácio Dra. Luiza Galindo Malaquias”, o edifício sede 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.564/01 – Do Senado Fede-
ral – LUCIO ALCANTARA – (PLS nº 157/2001) – que 
“denomina “Governador Mário Covas” o Complexo In-
dustrial – Portuário do Pecém, no Estado do Ceará”. 
(Apensado: PL nº 5.295/2001) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e do PL nº 5.295/2001, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 3-6-08. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 10-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 4.437/04 – Do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS nº 520/2004) – que “dispõe 
sobre a criação do “Dia Nacional de Zumbi e da Cons-
ciência Negra””. (Apensado: PL nº 5.352/2005) 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura e do PL nº 5.352/2005, com 
substitutivo, apensado. 
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Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – Do Senado Federal-
Cesar Borges – (PLS nº 356/2004) – que “altera o 
art. 1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em 
cuja guarda não estejam os filhos, a executoriedade 
do direito de visita”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 10-4-08.

PROJETO DE LEI Nº 345/07 – Do Senado Federal-
Romeu Tuma – (PLS nº 372/2005) – que “disciplina o 
funcionamento de empresas de desmontagem de ve-
ículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 
126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
das Emendas apresentadas nesta Comissão e das 
Emendas de nºs 1, 2, 3, 5 e 6 da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com 
emendas, e pela rejeição da Emenda nº 4. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS nº 286/2006) – que “institui o Dia 
Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10-4-2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15-4-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – Do Senado Federal – 
Antonio Carlos Magalhães – (PLS nº 159/2007) – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir 
prioridade de tramitação a processos de indenização 
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições 
em que especifica”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 17-4-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-4-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.556/07 – Do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS nº 191/2005) – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
considerar como prática abusiva, oferecer à venda ou 

vender produtos ou serviços, mediante a sistemática 
de pagamento a prazo pelo preço à vista e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 11-11-08.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 905/95 – Do Sr. Max Rosenmann 
– que “dispõe sobre o processo de abate de animais 
destinados ao consumo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
apresentada na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Sandra 
Rosado, em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.321/95 – Do Sr. Remi Trinta – 
que “estabelece normas para o processo de adoção e 
utilização do livro didático nas escolas das redes públi-
ca e privada, do ensino fundamental e médio em todo 
o país, e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 
1.569/1996, PL nº 1.573/1996 e PL nº 1.699/1996) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com emendas, do PL nº 1.569/1996, 
com emendas, do PL nº 1.573/1996, com emendas, e 
do PL nº 1.699/1996, com emendas, apensados. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.387/95 – Do Sr. Júlio Redecker 
– que “cria o Programa de Controle de Segurança Au-
tomotiva – PROCONSEG, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 1.466/1996) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e das 
Emendas apresentadas na Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; e pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL 
1466/1996, apensado, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.388/95 – Do Sr. Júlio Redecker 
– que “cria o Programa de Segurança Veicular – PRO-
SEGVE, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
Comissão de Viação e Transportes, com subemenda 

PROJETO DE LEI Nº 2.954/97 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “regulamenta o pagamento pelas empresas das 
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mensalidades escolares de seus funcionários”. (Apen-
sado: PL nº 3.803/1997) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL nº 3.803/1997, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Educação 
e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.760/97 – Do Sr. Max Rosenmann 
– que “altera o art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, para responsabilizar o contratante de serviços 
executados mediante cessão de mão-de-obra pelo reco-
lhimento das contribuições previdenciárias e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 4.041/1997)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da Co-
missão de Seguridade Social e Família, com subemenda, 
e do PL nº 4.041/1997, apensado, com emenda.

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 3-6-2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas 
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 3-6-08.

Aprovado por unanimidade requerimento de Adiamento 
da discussão, por 5 sessões, apresentado pelo Depu-
tado Luiz Couto, em 19-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 705/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo na 
mídia escrita e televisiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda; e pela inconsti-
tucionalidade do Substitutivo da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres, José Eduardo 
Cardozo, Luiz Couto e Regis de Oliveira, em 15-10-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.933/99 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a autenticação mecânica de 
documentos por instituição bancária”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela injuridicidade deste, da Emenda e da 
Subemenda da Comissão de Defesa do Consumidor. 

Vista ao Deputado Colbert Martins, em 3-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.186/99 – Do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “institui o Dia Nacional do Cerrado”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.301/00 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “determina a obrigatoriedade da execução 
semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de 
ensino primário e médio”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das Emendas 
da Comissão de Educação e Cultura, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando a 
obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 17-6-008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.221/01 – Dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “altera o § 1º do art. 48 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Educação e Cultura, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.560/01 – Da Sra. Nice Lobão 
– que “autoriza o enteado a adotar o nome de família 
do padrasto”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 599/2003 
e PL nº 1.415/2003 (Apensado: PL nº 1.690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PL nº 599/2003, do PL nº 1.415/2003 e do PL nº 
1.690/2007, apensados. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28-10-08. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre norma geral para os Corpos de 
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Bombeiros Militares, que estabelece a obrigatoriedade 
de uso de redes de proteção”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 5-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 6.044/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “institui o “Dia da Legalidade” no calen-
dário oficial brasileiro”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.748/02 – Do Sr. Luiz Sérgio – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Astrólogo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Regis 
de Oliveira, em 15-5-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 21-5-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.162/02 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a denominação do novo 
Prédio da Administração da Faculdade de Direito, no 
Campus da Universidade Federal do Amazonas, na 
cidade de Manaus”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 5-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.033/03 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui o salário adicional de periculosi-
dade para os vigilantes e empregados em transporte 
de valores”. (Apensado: PL nº 1.562/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e do 
PL nº 1.562/2007, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres, Moreira 
Mendes e Silvinho Peccioli, em 10-6-08. 

Os Deputados Gerson Peres e Moreira Mendes apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – Do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a destinação prevista no art. 49, da 

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compen-
sação financeira devida pela produção de petróleo 
e de gás natural em campos situados na plataforma 
continental brasileira”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a separação pela instituição ban-
cária do limite do cheque especial do valor do saldo 
disponível em conta corrente”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

O Deputado Carlos Willian apresentou voto em sepa-
rado em 5-8-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL nº 2.688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, da Emenda da Co-
missão de Seguridade Social e Família, com subemenda, 
e do PL nº 2.688/2003, com substitutivo, apensado.

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 4.448/04 – Da Sra. Marinha 
Raupp – que “dá nova redação aos arts. 71, 72 e 124 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir 
a concessão de salário-maternidade à segurada de-
sempregada”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.642/04 – Do Sr. Alex Canziani 
– que “altera o art.1º da Lei nº 8.989, de 1995, com a 
redação dada pela Lei nº 10.690, de 2003”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Turismo e Desporto e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com subemenda substitutiva. 
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Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 17-6-08.

PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12-9-07. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18-9-07. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 6.071/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18-12-07. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-2-08. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Edmar Moreira, em 18-12-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Regis de Oliveira (PSC-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Gerson Peres, em 12-12-07. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 5-3-08. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23-10-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.959/06 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio 
de 1990, que “Institui normas procedimentais para os 
processos que especifica, perante o Superior Tribunal 
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal””. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 25-6-08. 

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 17-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria exceção à regra contida no artigo 475-J da 
Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Eduardo Valverde, Regis de Oliveira e Silvinho 
Peccioli, em 5-6-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-9-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.706/06 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “institui o dia 13 de julho como o Dia Nacional do 
Conselho Tutelar”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 5-6-08. 

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: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
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Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 26-3-08.

PROJETO DE LEI Nº 883/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera dispositivos da Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, que altera dispo-
sições do Código de Processo Civil, relativas ao man-
dado de segurança, da Lei nº 4.348, de 26 de junho 
de 1964, que estabelece normas processuais relati-
vas a mandado de segurança e da Lei nº 8.437, de 30 
de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Sér-
gio Barradas Carneiro, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.015/07 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta dispositivo ao art. 158 do 
Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória 
aprendizagem noturna”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.030/07 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a proibição da exigência 
do número mínimo de créditos “Grade Fechada” para 
a efetivação ou continuidade da matrícula nos estabe-
lecimentos de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com emendas, e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemendas.

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada e 
Eduardo Cunha, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.203/07 – Dos Srs. Gustavo Fruet 
e Chico D’Angelo – que “dispõe sobre o depósito legal 
de obras musicais na Biblioteca Nacional”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.801/07 – Do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110, 
caput, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.975/07 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a Lei nº. 9.875, de 25 de novembro de 
1999, para dispor sobre a denominação suplementar 
“Trecho Carlos Joffre do Amaral” do trecho que men-
ciona da Rodovia BR-282”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.125/07 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga o fornecedor de produto cultural pela 
internet a tornar disponível a venda de meia-entrada 
por esse veículo”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada e 
Regis de Oliveira, em 2-9-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.139/07 – Do Sr. Marcelo Guima-
rães Filho – que “altera a redação do inciso IV do art. 
649 do Código de Processo Civil, tornando penhorável 
até 1/3 (um terço) dos vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 
pensões, pecúlios e montepios e demais quantias re-
cebidas por liberalidade de terceiros”. (Apensado: PL 
nº 2.500/2007) 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 2.500/2007, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.200/07 – Do Sr. Giovanni Quei-
roz e outros – que “altera a Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante 
do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei nº 5.917, de 1973, para dar novos pontos de pas-
sagem à BR-222”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.217/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “dispõe sobre a música e os eventos gospel”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemendas. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 4-11-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 12-11-08. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.293/08 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o inciso III do art. 202 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, in-
cluindo as notificações extrajudiciais como causa de 
interrupção da prescrição”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
LOCAL: Plenário 1 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema: Projeto de Lei nº 4.497/01 – que “dispõe sobre 
os termos e limites do exercício do direito de greve dos 
servidores públicos”.

Convidados:

Duvanier Paiva Ferreira – Secretário de Recursos Hu-
manos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão;
Artur Henrique – Presidente da Central Única dos Tra-
balhadores;
Clemente Ganz Lúcio – Diretor Técnico do DIEESE; e
Sebastião Soares da Silva – Diretor da Nova Central 
de Trabalhadores. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
(DIA 14-11-08) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.600/08 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “acrescenta novo parágrafo ao art. 42 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “Dis-
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras pro-
vidências””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 791/07 – Do Sr. Walter Ihoshi – 
que “acrescenta parágrafos ao art. 18 do Decreto-Lei 
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdu-
ção ao Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.910/07 – Do Senado Fede-
ral – que “altera a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil e delega poderes aos Ministros de Estado do 
Turismo, das Relações Exteriores e da Justiça para 
isentar a exigência de visto de entrada do turista, 
quando o interesse nacional o recomendar, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.067/08 – Do Sr. Walter Brito 
Neto – que “altera o inciso III do art. 60 do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.080/08 – Do Sr. Walter Brito 
Neto – que “inclui circunstância excludente de ilicitude 
no estado de necessidade”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.095/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
transformando os Juizados Especiais Cíveis em tribu-
nais terminativos”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.096/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
transformando os Juizados Especiais Federais Cíveis 
em tribunais terminativos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.264/96 – Do Sr. Paulo Rocha 
– que “institui a Residência em Enfermagen e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL nº 2.322/1996 e 
PL nº 4.210/1998) 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 

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 
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Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL nº 1.596/2003 e PL nº 6.081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.630/03 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da profissão de Apicultor”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.012/03 – Do Sr. Luiz Couto – 
que “cria o Serviço Municipal de Transparência Postal 
(SMTP) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.728/06 – Do Sr. Manato – que 
“acresce dispositivos à Lei nº 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, dispondo sobre a reforma agrária em terras 
públicas localizadas na faixa de fronteira”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 277/07 – Do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “dispõe sobre a outorga de canais de televisão 
no Sistema Brasileiro de Televisão Digital para as en-
tidades que menciona”. (Apensados: PL nº 837/2007, 
PL nº 2.363/2007 e PL nº 3.104/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 677/07 – Do Sr. Paulo Roberto 
– que “institui o Dia Nacional de Conscientização da 
Hemofilia”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 721/07 – Do Sr. Márcio França – 
que “altera a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que 
institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 723/07 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, dispondo sobre a veiculação de frases edu-
cativas de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 865/07 – Do Sr. Neilton Mulim – 
que “dispõe sobre inspeção anual de segurança nos 
tanques subterrâneos de armazenagem de combustí-
veis e gasodutos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.348/07 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “acrescenta parágrafo ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.448/07 – Do Sr. Carlos Melles 
e outros – que “altera os limites do Parque Nacional 
da Serra da Canastra, que passa a compor o mosaico 

de unidades de conservação da Serra da Canastra, 
nos termos do art. 26 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.517/07 – Do Sr. Carlos Melles 
e outros – que “cria a Área de Proteção Ambiental da 
Serra da Canastra, que passa a compor o mosaico 
de unidades de conservação da Serra da Canastra, 
nos termos do art. 26 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 – Do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho 
de 2006, para melhor detalhar a abrangência da exi-
gência nele contida e para adequar a nomenclatura 
empregada aos padrões técnicos estabelecidos”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.435/07 – Do Sr. Fernando Diniz 
– que “autoriza o Poder Executivo a ampliar a área de 
atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, com a 
inclusão de Municípios do entorno da bacia hidrográ-
fica do São Francisco, em Minas Gerais”. (Apensado: 
PL nº 2.812/2008) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 2.509/07 – TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO – que “altera dispositivos da Lei nº 10.356, de 
27 de dezembro de 2001- Plano de Carreira do Tribunal 
de Contas da União, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.852/08 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.929/08 – Do Senado Federal 
– Paulo Duque – (PLS nº 107/2007) – que “autoriza 
a União a doar ao Estado do Rio de Janeiro o imóvel 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 2.972/08 – Do Sr. Henrique Afon-
so – que “acrescenta inciso ao art. 138 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o condutor de 
transporte escolar”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.071/08 – Do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “denomina a BR-363, localizada em Fernando 
de Noronha no Estado de Pernambuco, de “Estrada 
Miguel Arraes de Alencar””. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/08 – Do Senado Federal – 
Marconi Perillo – (PLS nº 506/2007) – que “altera a Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, para determinar a 
manutenção preventiva das redes de drenagem pluvial”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.317/08 – Do Sr. Renato Molling 
– que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, 
os trechos rodoviários que especifica”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.495/08 – Do Poder Executivo – 
que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 
– Código Brasileiro de Aeronáutica, para disciplinar as 
hipóteses de emissão de certificado de aeronavega-
bilidade especial”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.536/08 – Do Senado Federal 
– José Nery – (PLS nº 571/2007) – que “dispõe sobre 
a criação do “Dia Nacional de Combate ao Trabalho 
Escravo”, bem como da “Semana Nacional de Com-
bate ao Trabalho Escravo””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.555/08 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “institui o Dia Nacional de Conscientização 
do Estresse, a ser comemorado no terceiro domingo 
de novembro, anualmente”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.657/00 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “estabelece a competência federal para 
a investigação e aplicação de penalidades do crime 
de roubo de cargas”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.914/99 – Do Senado Federal 
– Romero Jucá – (PLS nº 67/1999) – que “cria selo 
a ser fixado nos produtos que especifica e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 2.975/2000) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.595/00 – Do Sr. Glycon Terra 
Pinto – que “dispõe sobre a manutenção de elevado-
res em edifícios residenciais e comerciais e dá outras 
providências”. (Apensados: PL nº 3.644/2000 e PL nº 
4.701/2001).
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.891/00 – Do Senado Federal – Ar-
lindo Porto – (PLS nº 380/1999) – que “altera dispositivos 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame 
de saúde a categorias profissionais específicas”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.646/07 – Do Sr. Walter Brito 
Neto – que “acrescenta o art. 3º A, à Lei nº 1.579, de 
18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões 
Parlamentares de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – Do Senado Federal – 
Eduardo Azeredo – (PLS nº 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.074/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“altera o caput do art. 18 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.090/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “resolve o contrato de propriedade fiduci-
ária, quando do desaparecimento ou do perecimento 
da coisa objeto da avença”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.152/08 – Do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “revoga integralmente a Lei nº 11.382, de 6 
de dezembro de 2006, que instituiu a modalidade de 
penhora por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

“DISCUTIR O PL Nº 29/2007, QUE DISPÕE SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA”. – EM-
PACOTAMENTO

Requerimento nº 131/2008 – Dep. Vital do Rêgo Filho

Convidados:
MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA (Confirmado)

Gerente-Geral de Regulamentação, Outorga e Licencia-
mento de Serviços de Assinatura da Superintendência 
de Serviços de Comunicação de Massa da Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel

FERNANDO RAMOS (Confirmado)
Diretor Executivo da NET Brasil

NEUSA RISETTE (Confirmado)
Diretora-Geral da Associação NEO TV

ALEXANDRE ANNENBERG (Confirmado)
Presidente Executivo da Associação Brasileira de Te-
levisão por Assinatura – ABTA

VANESSA ALVES VIEIRA (Confirmado)
Advogada do Departamento Jurídico e de Relações 
Institucionais da Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor do Pro Teste 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – Do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS nº 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências, para considerar abusiva a cláu-
sula contratual que obrigue o consumidor a pagar pela 
emissão do carnê de pagamento ou do boleto bancá-
rio”. (Apensado: PL nº 2.558/2007 (Apensados: PL nº 
2.582/2007, PL nº 3.201/2008 e PL nº 3.294/2008))
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.028/07 – Do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “dispõe sobre a cobrança de hospedagem, 
em hotéis, pousadas e assemelhados pelo tempo de 
efetiva utilização pelo consumidor”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.501/03 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a propaganda comercial 
voltada para a concessão de empréstimos à pessoa 
física e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.403/07 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “altera o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para incluir o Poder Legislativo 
das três esferas de governo entre os legitimados para 
propor ação de defesa coletiva dos consumidores, na 
forma que especifica”.
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.146/08 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a alteração dos modelos de ve-
ículos automotores produzidos pelas montadoras e 
fabricantes instalados no País”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 JURANDIL JUAREZ. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.900/08 – Do Sr. Manato – que 
“estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores 
para os casais que quiserem casar ou divorciar, para 
os compradores de veículos zero-quilômetro e para as 
construtoras de imóveis residenciais e/ou comerciais”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – Do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “institui forma alternativa de pagamento 
dos débitos relativos a empréstimos e financiamentos 
à rede hoteleira nacional”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.608/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“define a letra de câmbio e a nota promissória e regula 
as operações cambiais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – Do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “veda a cobrança antecipada de diárias ou 
serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.726/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a redação da alínea “a” do art. 105 da Lei nº 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, que “Define a Política Na-
cional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas, e dá outras providências.””
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera os arts. 139, 142, inciso I, e 147 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.”” 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador de 
velocidade por todos os veículos do transporte públi-
co coletivo”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 124, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre a so-
ciedade por ações””. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.810/08 – Da Sra. Maria Lúcia 
Cardoso – que “acrescenta o § 3º ao art. 47 da Lei 
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a 
Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime 
jurídico das sociedades cooperativas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.863/08 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “dispõe sobre a criação da Zona de Processa-

mento de Exportação (ZPE) de Cabedelo, Estado da 
Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 3.869/08 – Do Sr. Valdir Colatto – 
que “altera o art. 595 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.873/08 – Do Sr. Roberto Ro-
cha – que “cria a Zona Franca de São Luís, no Estado 
do Maranhão e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.875/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“altera o inciso III do art. 1.647 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.897/08 – Do Sr. Geraldo Pudim 
– que “dispõe sobre a criação da Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) de Campos dos Goyta-
cazes, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.999/08 – Do Sr. Nelson Goet-
ten – que “torna o aparelho de ar alveolar (etilômetro) 
equipamento obrigatório de todos os estabelecimentos 
comerciais que sirvam bebidas alcoólicas no País, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.003/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Área de Livre Comércio (ALC) 
no município de Franca, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.059/08 – Do Sr. Eduardo Moura – 
que “acrescenta dispositivo ao Código Civil, a fim de permitir 
a prestação de serviços na atividade-fim da empresa”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 4.075/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a produção, comercialização e utiliza-
ção de canhão de laser e similares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.084/08 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “altera a Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, que 
“Dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências” 
para incluir novo artigo permitindo a emissão de du-
plicata por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.581/08 – Do Sr. Fernando Diniz – 
que “dispõe sobre o regime de capital estrangeiro oriundo 
de fundos soberanos e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SUGESTÕES DE EMEN-
DAS AO PROJETO DE LEI Nº 38, de 2008-CN (LOA).

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.517/08 – Do Sr. José Carlos 
Vieira – que “altera o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
4.771 de 15 de setembro de 1965, Código Florestal”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 9h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

A – Audiência Pública: 

(Requerimentos dos Deputados Eduardo Barbosa e 
Lobbe Neto ) 

Tema:

“Esclarecimentos sobre o financiamento da União para 
o atendimento das crianças de 0 a 5 anos.”

Convidados:

ANA LIGIA GOMES
Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

CLEUSA RODRIGUES REPULHO
Diretora de Fortalecimento Institucional e Gestão Edu-
cacional da Secretaria de Educação Básica do Minis-
tério da Educação

VANDER BORGES
Coordenador Geral de Operacionalização do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB
LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 196/08 Do Sr. Ribamar Alves – 
que “requer que sejam convidados os Presidentes da 
Federação Nacional dos Sociólogos, da Sociedade 
Brasileira de Sociologia, da Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Filosofia e os senhores estudiosos 
da matéria, representante da Associação Nacional de 
Graduação em Ciências Sociais -= ANGRACS, Univer-
sidade de Filosofia de Sergipe – UFSE e Centro de 
Estudos de Filosofia – PENSARE, a fim de participa-
rem de audiência pública sobre a regulamentação do 
inciso IV do artigo 36 da Lei nº 9.394, acrescentado 
pela Lei nº 11.684, que dispõe sobre as disciplinas de 
Sociologia e Filosofia no Ensino Médio”. 

REQUERIMENTO Nº 198/08 Da Sra. Fátima Bezer-
ra – que “requer o apoio da Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos Deputados para a criação e 
funcionamento da Frente Parlamentar Mista em Defe-
sa do Piso Salarial Profissional Nacional do Professor 
de Educação Básica”. 

REQUERIMENTO Nº 199/08 Do Sr. João Matos – que 
“requer a implantação Brasil Misturado, segunda etapa 
do BLOG da Comissão de Educação e Cultura”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/06 – Do Poder Executivo 
– (AV nº 1.185/2006) – que “altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição da Emenda do Senado Fe-
deral ao Projeto de Lei nº 7.515-C/06. 

PROJETO DE LEI Nº 7.700/06 – Do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS nº 260/2005) – que “altera 
o art. 2º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
para estender o atendimento do Programa Universida-
de para Todos aos estudantes beneficiados com bolsa 
parcial no ensino médio privado”. (Apensados: PL nº 
555/2007, PL nº 1.546/2007, PL nº 2.779/2008, PL nº 
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2.898/2008, PL nº 2.943/2008, PL nº 3.725/2008 e PL 
nº 3.902/2008) 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Le nº 7.700/06 
e dos PL’s nos 2.943/08, 555/07, 1.546/07, 2.779/08, 
2.898/08, 3.725/08, e 3.902/08, apensados. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.523/07 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS nº 473/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de San-
tana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela rejeição, com encaminhamento de 
Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.878/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana – UNILA, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Maria do Rosário, em 5-11-08. 

A Deputada Maria do Rosário apresentou voto em se-
parado em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 3.442/08 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS nº 217/2006) – que “al-
tera o art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 
– Lei de Execução Penal, para autorizar a instalação 
de salas de aulas nos presídios”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.931/08 – Do Poder Executivo – 
que “reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro 
pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Na-
cional dos Estudantes – UNE, localizada no Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.156/04 – Do Sr. Ivan Valente – 
que “dispõe sobre o dever das empresas de rádio ou 
televisão de informar aos ouvintes ou telespectadores 
os dados das obras musicais executadas em sua pro-
gramação”. (Apensado: PL nº 3.364/2004) 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.156/04 
e do PL nº 3.364/04, apensado, com Substitutivo. 

Vista ao Deputado Alex Canziani, em 29-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.572/06 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de 
Janeiro de 2005 – percentual de bolsas de estudos”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.113/07 – Do Sr. Brizola Neto – 
que “altera o art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro 
de 1999, que “dispõe sobre o valor total das anuidades 
escolares e dá outras providências”, visando ampliar 
a quantidade e a qualidade das informações a serem 
divulgadas no período de matrícula”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.246/07 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda o uso de telefones celulares nas 
escolas públicas de todo o país”. (Apensados: PL nº 
2.547/2007 e PL nº 3.486/2008) 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.246/07 
e dos PLs nos 2.547/07 e 3.486/08, apensados, com 
Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.451/07 – Do Sr. Léo Vivas – que 
“dispõe sobre a exibição obrigatória, em todas as salas 
de cinema comerciais, de filmes de curta duração que 
divulguem informações sobre o turismo no Brasil”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.491/07 – Do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação 
de informações aos estudantes pelas Instituições de 
Educação Superior, a cada início de período letivo”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.650/07 – Do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre o reembolso de mensalidade 
escolar”. (Apensado: PL nº 3.171/2008) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.650/07 
e do PL n 3.171/08, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.846/08 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 
1949, para incluir a terça-feira de Carnaval, a sexta-feira 
da Paixão e a quinta-feira de Corpus Christi entre os 
feriados nacionais, e a Lei nº 9.093, de 12 de setem-
bro de 1995, para excluir a sexta-feira da Paixão dos 
feriados religiosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.857/08 – Do Sr. Rodovalho – 
que “altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”.
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.955/08 – Do Sr. Cristiano Ma-
theus – que “obriga as instituições de ensino superior 
a manterem consultório para atendimento de seus 
alunos e professores”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
escolares e determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.096/08 – Do Sr. Ricardo Izar – que 
“altera a redação do § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, tornando obrigatório, em pelo me-
nos uma série escolar, o estudo da História do Estado e do 
Município na parte diversificada do currículo escolar”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.459/08 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “institui a Semana Nacional de Conscientização 
por um Consumo Sustentável e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 3.582/2008) 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação do PL nº 3.582/08, apensa-
do, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.459/08. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – Do Sr. Eduardo Cunha – 
que “cria o programa de incentivo ao atendimento voluntário 
para alunos com deficiência no aprendizado escolar”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.546/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “torna obrigatório a veiculação de mensagens 
educativas nas capas e contracapas dos cadernos es-
colares adquiridos pela rede pública em todo o País, 
proibindo a veiculação de mensagens promocionais 
de realizações governamentais”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.238/08 – Do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS nº 604/2007) – que “altera a 
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir, 
no art. 18, § 3º, alínea c, a doação e patrocínio para a 
música regional”. (Apensado: PL nº 2.948/2008) 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 4 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:

DEBATER O PROJETO DE LEI Nº 1.472/07 QUE “DIS-
PÕE SOBRE AS MEDIDAS DE ESCLARECIMENTO 
AO CONSUMIDOR, DE QUE TRATA O § 5º DO ART. 
150 DA CF, E ALTERA DISPOSITIVO DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR”.

EXPOSITORES:

SR. GUILHERME AFIF DOMINGOS, Secretário de 
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Es-
tado de São Paulo – SERT/SP;

SR. FLÁVIO CASTELO BRANCO, Gerente Executivo 
de Política Econômica da Confederação Nacional da 
Indústria, representando seu Presidente, Deputado 
Armando Monteiro;

SRA. DAGMAR MARIA DE SANT’ANNA, advogada da 
Divisão Jurídica da Conferação Nacional do Comércio, 
de Bens, Serviços e Turismo – CNC, representando o 
Sr. Antonio Oliveira Santos, Presidente do Conselho 
Nacional do Serviço Social do Comércio – SESC;

SR. GILBERTO AMARAL, Presidente do Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tributário – IBPT;

SR. SUSSUMU HONDA, Presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados – ABRAS; 

SR. WALTER CARLOS CARDOSO HENRIQUE, Pre-
sidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários 
da OAB/SP; e

SR. JOSÉ MARIA CHAPINA ALCAZAR, Presidente do 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Es-
tado de São Paulo – SESCON/SP (A CONFIRMAR).

PARTICIPANTES:
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SR. ALENCAR BURTI, Presidente da Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Bra-
sil – CACB; e

SR. ROQUE PELLIZZARO JUNIOR, Presidente da Con-
federação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL;

AUTORES DO REQUERIMENTO Nº 135/08:
Deputados Guilherme Campos, Marcelo Almeida eVig-
natti.

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 295/07 – Do Sr. Geraldo Pudim 
– que “cria o Fundo de Emergência , com os recursos 
que especifica,para atendimento aos Estados e Muni-
cípios atingidos por desastres climáticos”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.782/07 – Da Sra. Andreia Zito – 
que “acresce os artigos 26, 27 e 28 à Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.805/07 – do Sr. Cláudio Magrão 
– que “permite ao contribuinte do imposto de renda 
deduzir do imposto devido parte das doações feitas a 
entidades de ensino público superior”. (Apensado: PL 
nº 3.039/2008) 

RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.165/07 – Do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “institui a Política Nacional de Reforma 
ou Construção de Habitações de Interesse Social” 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.539/07 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “cria o Fundo Nacional para o Fortaleci-
mento da Defesa Agropecuária (FNFDA) e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.501/06 – Da Sra. Professora Ra-
quel Teixeira – que “institui o Fundo Nacional de Assis-
tência ao Estudante de Nível Superior – FUNAES”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.479/08 – Do Sr. Iran Barbosa 
– que “altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para incluir as despesas com aparelhos 
de audição entre as deduções permitidas para efeito 
da apuração da base de cálculo do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas”. (Apensado: PL nº 3.590/2008 
(Apensado: PL nº 3.689/2008)) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 261/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a Política Nacio-
nal de Mudanças Climáticas – PNMC”. (Apensado: PL 
nº 354/2007) 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.069/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre o processo de produção de papel e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 954/07 – Do Sr. Valdir Colatto – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inspeção da 
água de lastro nos navios que utilizem os portos na-
cionais”. (Apensado: PL nº 2.017/2007) 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.336/08 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio 
de 2005, para incentivar a produção de biocombustível 
para o consumo do próprio produtor rural e de asso-
ciados de cooperativas agropecuárias”. 
RELATOR: Deputado ERNANDES AMORIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.436/08 – Do Sr. Ivan Valente – que 
“declara como Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do 
Brasil o rio Ribeira de Iguape e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.145/08 – Do Poder Executivo 
– que “autoriza a União a doar recursos à República 
de Moçambique para a primeira fase de instalação de 
fábrica de anti-retrovirais e outros medicamentos”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.156/08 – Do Sr. William Woo 
– que “garante a empresa que opere no Brasil a con-
cessão automática de vistos de trabalho a profissio-
nais estrangeiros num índice de 5% sobre o total de 
funcionários brasileiros”.
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Debate sobre a tipificação de crimes e delitos co-
metidos na área de informática e suas penalidades, 

para subsidiar a análise do Projeto de Lei nº 84/1999” 
– Requerimentos nºs 119/2008 (CSPCCO) e 136 e 
139/2008 (CCTCI).

Convidados:

PEDRO VIEIRA ABRAMOVAY
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça

FERNANDO NETO BOTELHO
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais 

CARLOS EDUARDO SOBRAL
Delegado da Unidade de Repressão a Crimes Ciber-
néticos da Polícia Federal

SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA
Professor da Faculdade Cásper Líbero e representante 
da Comunidade Software Livre

EDUARDO FUMES PARAJO
Diretor-presidente da Associação Brasileira dos Pro-
vedores de Acesso, Serviços e Informações da Rede 
Internet (Abranet)

RONALDO LEMOS
Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) 

Representantes(2):

LUIZ FERNANDO MONCAU
Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

THIAGO BOTTINO
Professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV)

RENATO OPICE BLUM
Advogado

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/06 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, 
permitindo que os Policiais e Bombeiros Militares do 
Distrito Federal, sejam reformados com proventos do 
posto ou graduação imediato”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.018/07 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a renova-
ção da frota de veículos das empresas particulares 
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que exploram serviços de vigilância e de transportes 
de valores”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.051/08 – Da Sra. Marina Mag-
gessi – que “proíbe a utilização das dependências da 
Polícia Civil para custodiar presos”. 
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 9h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

A – Audiência Pública: 

(Requerimentos dos Deputados Eduardo Barbosa e 
Lobbe Neto ) 

Tema:

“Esclarecimentos sobre o financiamento da União para 
o atendimento das crianças de 0 a 5 anos.”

Convidados:

ANA LIGIA GOMES
Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

CLEUSA RODRIGUES REPULHO
Diretora de Fortalecimento Institucional e Gestão Edu-
cacional da Secretaria de Educação Básica do Minis-
tério da Educação

VANDER BORGES
Coordenador Geral de Operacionalização do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.703/06 – Do Senado Federal 
– Benício Sampaio – (PLS nº 268/2002) – que “dispõe 
sobre o exercício da medicina”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.338/08 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “fixa a carga horária de Psicólogos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.522/07 – Do Senado Federal 
– César Borges – (PLS nº 502/2007) – que “acrescen-
ta inciso ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para garantir atendimento presencial aos usuá-
rios de serviços de telecomunicações”. (Apensado: PL 
nº 4.195/2004 (Apensados: PL nº 4.199/2004, PL nº 
4.824/2005, PL nº 5.525/2005, PL nº 5.595/2005, PL 
nº 5.616/2005, PL nº 5.648/2005, PL nº 5.696/2005, PL 
nº 5.881/2005, PL nº 501/2007, PL nº 599/2007, PL nº 
1.086/2007, PL nº 1.094/2007, PL nº 1.798/2007, PL 
nº 1.840/2007, PL nº 2.228/2007, PL nº 2.394/2007, 
PL nº 3.087/2008 e PL nº 3.663/2008)) 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.771/08 – Do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “regulamenta a atividade de entrega de merca-
dorias por meio de bicicleta”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.203/08 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “estende ao catador de marisco e à marisqueira 
o recebimento do seguro-desemprego, concedido ao 
pescador profissional artesanal, conforme o disposto 
na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.052/08 – Do Sr. Osório Adriano 
– que “intitui o adicional do benefício para o aposenta-
do reintegrado à atividade profissional”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 4.060/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “inclui parágrafos ao art. 4º e altera a redação do 
§ 2º do art. 244 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943 ,para regular o regime de “sobreaviso””. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.106/08 – Do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS nº 13/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Valparaíso de Goiás, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 4.118/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “veda o estabelecimento de conteúdo programá-
tico de nível de escolaridade superior ao exigido pelas 
atribuições a desempenhar, nos processos seletivos 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.149/08 – Do Senado Federal 
– Gim Argello – (PLS nº 459/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar o Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Distrito Federal (CEFET/DF)”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.030/08 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “acrescenta os incisos VII, VIII e IX ao art. 21 e 
os arts. 32-A, 32-B e 32-C, à Lei nº 11.771, de 17 de 
setembro de 2008 que dispõe sobre a Política Nacional 
de Turismo, define as atribuições do Governo Federal 
no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor 
turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 
1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 
1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março 
de 1991; e dá outras providências”. (Apensados: PL 
nº 4.031/2008, PL nº 4.033/2008, PL nº 4.032/2008 e 
PL nº 4.034/2008) 
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário nº 11 do anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debater o Projeto de Lei nº 2.872/08, que altera dis-
positivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro.

Convidados:

Alfredo Peres da Silva – Diretor Geral do Denatran e 
Presidente do Comitê Nacional de Mobilização pela 
Saúde, Segurança e Paz no Trânsito

Marcos Alexandre Alves Dias – Membro do Conselho 
Estadual de Trânsito do Espírito Santo 

Adalto Martinez Filho – Diretor de Operações da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo

Oswaldo Lima Neto – Presidente do Fórum Nacional 
de Secretários e Dirigentes do Transporte Urbano e 
Trânsito

Rudel Espíndola Trindade Júnior – Presidente da Co-
missão de Trânsito da Associação Nacional de Trans-
portes Públicos 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.954/08 – Do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre o aprendizado de direção veicular 
em rodovias, durante o dia e à noite”. (Apensado: PL 
nº 3.655/2008) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.093/07 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “regulamenta a profissão de Controlador 
de Tráfego Aéreo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.736/08 – Do Sr. Davi Alves 
Silva Júnior – que “dispõe sobre a disponibilidade de 
telefones para uso dos passageiros nas aeronaves 
comerciais”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

PROJETO DE LEI Nº 4.046/08 – Do Senado Federal- 
Romero Jucá – (PLS nº 727/2007) – que “denomina 
Contorno Oeste Ottomar de Souza Pinto o trecho do 
Contorno Oeste de Boa Vista, no Estado de Roraima, 
que faz a ligação da BR-174 Norte à BR-174 Sul”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.050/08 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, para modificar a diretriz da ligação ferroviária 
EF-489”. 
RELATOR: Deputado JURANDY LOUREIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.057/08 – Do Sr. Leonardo Vi-
lela – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
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2003, que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre 
a segurança do idoso nos procedimentos de embarque 
e desembarque nos veículos de transporte coletivo e 
sobre a prioridade nesse desembarque”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.065/08 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
a cor dos aparelhos eletrônicos e equipamentos audio-
visuais utilizados na comprovação de infrações”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.085/08 – Da Sra. Maria Lúcia 
Cardoso – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para obrigar o uso de vidros refletivos em veículos de 
transporte coletivo”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.089/08 – Do Sr. Roberto San-
tiago – 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 SILVIO TORRES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.094/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera as Leis nos 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, e 9.636, de 15 de maio de 1998, para dispor 
sobre a cessão de imóveis da União por prazo supe-
rior a vinte anos”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.107/08 – Do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS nº 36/2008) – que “denomina 
“Rodovia Senador Jonas Pinheiro” o trecho da rodovia 
BR-163 situado entre as cidades de Cuiabá, no Estado 
de Mato Grosso, e de Santarém, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.126/08 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “inclui trecho rodoviário na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, prevista 
no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação”.
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.141/08 – Do Sr. Nelson Goetten 
– que “acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo verificador 
da qualidade do combustível como equipamento obri-
gatório dos veículos automotores”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.144/08 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, que trata do Código Brasileiro de Aeronáutica, 

para dispor sobre a exploração de áreas destinadas a 
publicidade e propaganda em aeroportos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-11-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de 
normas de segurança no transporte terrestre e aqua-
viário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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” 

LOCAL: Plenário 8 do Anexo II 
HORÁRIO: 9h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Audiência Pública, com os convidados: 

ARMANDO MONTEIRO, Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI;

ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO, Secretário 
da Fazenda do Piauí (confirmado);

GUILHERME GOMES DIAS, Secretário do Desenvol-
vimento do Estado do Espírito Santo (confirmado);

MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário da 
Fazenda do Estado de São Paulo (confirmado);

GILBERTO CAVALCANTE, Secretário da Fazenda do Es-
tado do Mato Grosso do Sul, em exercício (confirmado).

II – Continuação da discussão do Parecer do Relator. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/07 
– Do Sr. Virgílio Guimarães e outros – que “altera o 
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Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica-
ção, dentre outras providências”. (Apensados: PEC nº 
45/2007, PEC nº 91/2007, PEC nº 106/2007, PEC nº 
129/2007, PEC nº 165/2007, PEC nº 166/2007, PEC 
nº 167/2007, PEC nº 219/2008, PEC nº 225/2008, PEC 
nº 226/2008, PEC nº 227/2008, PEC nº 230/2008, PEC 
nº 233/2008 e PEC nº 242/2008 (Apensado: PEC nº 
248/2008)) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: Parecer do Relator, Deputado Sandro Ma-
bel, pela admissibilidade das emendas apresentadas e, 
no mérito, pela aprovação das Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 31, 106, 129-A, 166, de 2007, 219, 
225, 227, 230, 233, 248, de 2008, das emendas nºs 
2, 3, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 
56, 57, 60, 63, 64, 67, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 125, 126, 127, 
128, 129, 142, 144, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 
161, 162, 163, 164, 167, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 
183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 211, 
212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, 228, 
229, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 246, 251, 252, 
255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 268, 273, 276, 
277, 279, 281, 282, 283, 290, 293, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 325, 327, 329, 
331, 332, 333, 334, 335, 340, 345, 347, 348, 349, 351, 
353, 354, 355, 361, 362, 363, 365, 366, 369, 370, 371, 
372, 374, 376, 380, 381, 386, 387, 390, 391, 392, 394, 
395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 409, 413, 416, 417, 
421, 423, 428, 431, 434, 437, 441, 445, 447, 449, 454, 
455, 460, 462, 469, 473, 478, 479, 482, 484 e 485, na 
forma do Substitutivo, e pela rejeição das Propostas 
de Emenda à Constituição nos 45, 91, 165, 167, de 
2007, e 226 e 242, de 2008, bem assim pela rejeição 
das demais emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Alfredo Kaefer, Arman-
do Monteiro, Arnaldo Jardim, Átila Lins, Carlito Merss, 
Carlos Melles, Carlos Zarattini, Celso Maldaner, Cezar 
Schirmer, Chico Lopes, Edinho Bez, Eduardo Sciar-
ra, Eduardo Valverde, Fábio Ramalho, Gerson Peres, 
João Dado, Jorge Bittar, Lelo Coimbra, Luciana Gen-
ro, Luiz Carlos Busato, Luiz Carreira, Manoel Junior, 
Miro Teixeira, Otavio Leite, Paulo Renato Souza, Pedro 
Chaves, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Sarney 
Filho, Virgílio Guimarães e Wandenkolk Gonçalves, 
em 29-10-008.

Adiada a discussão, por acordo, para a próxima reu-
nião (6-11-08), em 5-11-08.

Adiada a discussão para a reunião seguinte, em vir-
tude do falecimento do Deputado Mussa Demes, em 
6-11-08. 

Discutida pelos Deputados Eduardo Sciarra, Rodrigo 
Rocha Loures, Leonardo Vilela, Carlos Zarattini, Lelo 
Coimbra, Arnaldo Jardim, Luis Carlos Hauly, Pepe Var-
gas, João Dado, Chico Lopes, Antonio Carlos Mendes 
Thame e Ana Arraes, em 11-11-08. 

Discutida pelos Deputados Gerson Peres, Eduardo 
Cunha, Alfredo Kaefer e Júlio Cesar, em 12-11-008. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (9 DIAS) 

DECURSO: 8º dia
ÚLTIMO DIA: 14-11-08

PROJETO DE LEI Nº 38/2008-CMO, que “estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício fi-
nanceiro de 2009.”
RELATOR-GERAL: Senador DELCÍDIO AMARAL

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES

EM 12-11-08:

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 419/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 421/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 422/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 423/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 424/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 425/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 426/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 428/2008 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.111/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.112/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.113/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.114/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.121/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.122/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.123/2008
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.124/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.125/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.126/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.127/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.128/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.129/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.130/2008
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.131/2008
PROJETO DE LEI Nº 5.298/2005 
PROJETO DE LEI Nº 3.499/2008 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
298/2008

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 4.205/2001 
PROJETO DE LEI Nº 4.284/2008 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 430/2008 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 1 
minuto.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições: 

PROJETOS DE LEI:

Nº 2.815/2008 (Gilmar Machado) – Altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placas 
de veículos.

Nº 3.078/2008 (Lincoln Portela) – Altera a redação do 
§ 3º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a comprovação da infração de trânsito.

Nº 3.169/2008 (Juvenil) – Institui limite mínimo de ren-
dimento de combustível, de qualquer espécie, para o 
emplacamento e licenciamento de veículos automoto-
res terrestres novos, de qualquer categoria.

Brasília, 12 de novembro de 2008. – Arlindo China-
glia, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 5.534-B, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 512/2003 
Ofício (SF) nº 1.348/2005

Torna obrigatória a proteção contra 
radiação ultravioleta nos óculos de sol e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio, pela aprovação, com 
emendas (relator: DEP. MURILO ZAUITH); 
e da Comissão de Defesa do Consumidor, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. LAERTE BESSA).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio; de 
Defesa do Consumidor; de Seguridade Social 
e Família; e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 do RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

A proposição em epígrafe, oriunda do Senado 
Federal, pretende que os óculos de sol comercializa-
dos no Brasil possuam, obrigatoriamente, proteção 
contra raios ultravioletas, quer sejam eles equipados 
com lentes corretivas ou com lentes sem função de 
correção visual. O projeto também estabelece que a 
comercialização de óculos equipados com lentes sem 
função de correção visual não está sujeita à prévia au-
torização do órgão de vigilância sanitária.

Segundo o autor, além da função estética e de 
conforto, os óculos de sol, que oferecem proteção con-
tra raios ultravioleta, diminuem a incidência de doenças 
oculares como catarata, pterígio, degeneração macular 
senil e carcinoma de conjuntiva. Por outro lado, é especial-
mente perigosa e nociva à saúde a utilização de óculos 
de sol que não protejam contra radiação ultravioleta, pois 
as lentes escuras provocam o dilatamento da pupila do 
cidadão, abrindo caminho para uma maior incidência de 
raios ultravioleta na sua retina. Se ele não estiver usando 
óculos escuros, sua pupila estará naturalmente contraída, 
devido à exposição à luz, protegendo assim sua retina 
contra a penetração excessiva de raios ultravioleta.

Ainda de acordo com o autor, as exigências con-
tidas no Decreto nº 24.492, de 1934, e no Decreto-Lei 
nº 8.829, de 1946, são desnecessárias e dificultam o 
acesso da população, especialmente os mais caren-
tes, a um importante instrumento de proteção à saúde, 
visto que “o uso de óculos de sol com lentes isentas 
de poder refrativo independe de prescrição médica e, 
portanto, não deve ter sua comercialização restrita aos 
estabelecimentos ópticos especializados”.

Aduz o autor que, na grande maioria dos países, 
os óculos de sol são vendidos livremente e sujeitos à 
fiscalização como qualquer outro produto. 

A proposição em pauta foi aprovada, com três 
emendas, pela unanimidade da Comissão de Desen-
volvimento Econômico Indústria e Comércio e deverá 
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ser apreciada em seguida pelas Comissões de Segu-
ridade Social e Família, e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, respectivamente.

No âmbito deste órgão técnico, não recebeu 
emendas no prazo regimental. 

II – Voto do Relator

Um número cada vez maior de instituições públicas 
e privadas nos alertam a respeito dos efeitos nocivos 
causados pela exposição excessiva aos raios ultravioleta. 
Doenças como câncer de pele e catarata estão ligadas 
ao excesso de exposição ao Sol e à sua radiação.

É consabido que a nossa pupila aumenta e di-
minui de tamanho em função da quantidade de luz 
que incide sobre ela, de modo a permitir uma entrada 
maior ou menor de luz para dentro do olho, a fim de 
adaptar nossa visão a ambientes mais claros ou mais 
escuros. Notamos esse fenômeno ao passarmos de 
um ambiente com muita luz para outro com pouca luz, 
ou vice versa; quando nossa vista demora certo tempo 
até adaptar-se ao novo nível de luz.

Assim, o indivíduo, ao usar óculos de sol, estará 
com a pupila dilatada e, se esse óculos não oferecer 
proteção contra a radiação UV (ultravioleta), o interior 
de seu olho estará recebendo um nível de radiação 
UV muito maior do que se ele não os estivesse usan-
do, pois, sem óculos, sua pupila estaria naturalmente 
contraída pela luz, impedindo a passagem excessiva 
de raios UV. A conseqüência desse fato é que, se o 
óculos de sol não oferecer proteção efetiva contra os 
raios ultravioleta, o indivíduo, ao usá-lo, estará gozando 
de um conforto apenas aparente, pois, na verdade, seu 
olho estará recebendo um nível excessivo de radiação 
UV, em prejuízo de sua saúde. Portanto somos favorá-
veis ao conteúdo do art. 1º da proposição.

Somos igualmente favoráveis ao conteúdo do art. 
2º, que passa a permitir a comercialização de óculos 
equipados com lentes não corretivas, ou seja, isentas de 
poder refrativo, independente de autorização do órgão de 
vigilância sanitária. Em nossa opinião, a exigência dessa 
autorização é imprescindível para os estabelecimentos 
que aviam receitas de oculistas, mas desnecessária para 
aqueles que vendem unicamente óculos de sol. Ademais, 
a dispensa da autorização aumentará o número de forne-
cedores, colocando os óculos de sol com proteção contra 
raios UV cada vez mais ao alcance dos consumidores com 
menor poder aquisitivo, em benefício de sua saúde.

Quanto às três emendas recebidas pela matéria 
no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio, somos favoráveis à de nº 1, 
que submete os óculos de sol à fiscalização do órgão 
sanitário, pois entendemos ser impossível ao consu-
midor verificar a existência ou não de proteção efetiva 
contra os raios UV. Igualmente, somos favoráveis à 
Emenda de nº 2, que confere eficácia à norma, pois 
estabelece sanção a seus infratores.

No que concerne à necessidade de orientação 
de um responsável técnico no momento da comer-
cialização do produto em comento, providência esta 
sugerida durante a tramitação desta proposição, re-
conhecemos que proporcionaria ao consumidor infor-
mações interessantes sobre o uso dos óculos de sol, 
mas não podemos concordar que a presença desse 
profissional seja imprescindível a esse momento da 
relação de consumo, pois a qualidade do óculos de 
sol é definida no momento de sua fabricação, quando 
devem ser observadas as normas estabelecidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
e pelo Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO, 
além do que, a proposição em análise estabelece que 
a comercialização de óculos de sol seja fiscalizada pelo 
órgão competente da vigilância sanitária. 

Ao nosso ver, a exigência de responsável técnico 
elevará significativamente os custos de comercializa-
ção desse produto e reduzirá drasticamente o número 
de pontos de comercialização, tornando o óculos de 
sol inacessível a um imenso número de consumidores 
de baixa renda, que, no futuro, estarão procurando os 
serviços públicos de saúde para resolver problemas de 
saúde decorrentes da falta de uso de óculos com pro-
teção contra raios UV. Vale lembrar que nada impede 
que os estabelecimentos voltados para consumidores 
de alta renda ofereçam os serviços de especialistas, 
para melhor informar o consumidor. 

Conforme exposto, entendemos que a regula-
mentação necessária a este projeto deva ser levada 
a efeito pelo Poder Executivo, observadas as normas 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT e pelo Instituto Nacional de Metrolo-
gia – INMETRO, que, com toda a certeza, nortearão o 
correto sub-regramento desta proposição.

Por fim, visando melhor entendimento da propo-
sição e a consolidação das modificações substanciais 
sugeridas e acatadas por este relator, entendemos 
salutar a oferta de substitutivo.

Pelas razões acima expostas, somos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 5.534, de 2005, na forma 
do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2008. – 
Deputado Laerte Bessa, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 5.534, DE 2005

Torna obrigatória a proteção contra 
radiação ultravioleta nos óculos de sol e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os óculos de sol comercializados no país 

deverão, obrigatoriamente, oferecer proteção contra a 
radiação ultravioleta.
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§ 1º O nível da proteção de que trata o 
caput será definido em regulamento, observa-
das as normas estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e pelo 
Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
aos óculos equipados com lentes corretivas 
e àqueles cujas lentes não possuam função 
de correção visual.

Art. 2º A comercialização de óculos equipados 
com lentes não-corretivas independe de autorização 
específica do órgão de vigilância sanitária competente 
e não está sujeita ao disposto no art.6° do Decreto n° 
24.492, de 28 de junho de 1934.

Art. 3º Caberá ao órgão sanitário competente 
fiscalizar o cumprimento desta lei.

Art. 4º O descumprimento desta lei constitui infra-
ção sanitária, sujeitando os infratores às penalidades 
previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, 
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Art. 6º Revoga-se o Decreto-Lei nº 8.829, de 24 
de janeiro de 1946.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2008. – 
Deputado Laerte Bessa, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião da Comissão de Defesa do Consu-
midor, realizada em 29 de outubro de 2008, durante a 
discussão do parecer ao Projeto de Lei nº 5.534-A, de 
2005, o nobre Deputado Celso Russomanno sugeriu 
alterar a redação de três dispositivos contidos no Subs-
titutivo que apresentei ao Projeto. A primeira alteração 
(a do § 1º do art. 1º) visa a incluir a expressão “pelo 
Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO” antes 
da expressão “pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT”. A segunda alteração (a do art. 3º) 
visa a substituir a expressão “órgão sanitário compe-
tente” pela expressão “Instituto Nacional de Metrologia 
– Inmetro”. A terceira alteração (a do art. 4º) objetiva 
substituir a Lei nº 6.437, de 1977, que estabelece pe-
nalidades em caso de descumprimento desta lei, pelas 
penalidades estabelecidas pela Lei nº 9.933, de 20 de 
dezembro de 1999, que “dispõe sobre as competências 
do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços 
Metrológicos, e dá outras providências”. 

Por tratar-se de modificações que aperfeiçoam a re-
dação dos dispositivos citados, achei por bem acatá-las.

Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 5.534-A, de 2005, com o substitutivo anexo, con-
tendo as sugestões propostas. 

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Laerte Bessa, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 5.534-A, DE 2005

Torna obrigatória a proteção contra 
radiação ultravioleta nos óculos de sol e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os óculos de sol comercializados no país 

deverão, obrigatoriamente, oferecer proteção contra a 
radiação ultravioleta.

§ 1º O nível da proteção de que trata o 
caput será definido em regulamento, observa-
das as normas estabelecidas pelo Instituto Na-
cional de Metrologia – INMETRO e pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
aos óculos equipados com lentes corretivas 
e àqueles cujas lentes não possuam função 
de correção visual.

Art. 2º A comercialização de óculos equipados 
com lentes não-corretivas independe de autorização 
específica do órgão de vigilância sanitária competente 
e não está sujeita ao disposto no art. 6° do Decreto nº 
24.492, de 28 de junho de 1934.

Art. 3º Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia 
– INMETRO fiscalizar o cumprimento desta lei.

Art. 4º O descumprimento desta lei constitui infra-
ção sanitária, sujeitando os infratores às penalidades 
previstas na Lei n° 9.933, de 20 de dezembro de 1999, 
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Art. 6º Revoga-se o Decreto-Lei nº 8.829, de 24 
de janeiro de 1946.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Laerte Bessa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
com substitutivo, o Projeto de Lei nº 5.534-A/2005,nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Laerte Bessa, 
que apresentou complementação de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados Vi-
tal do Rêgo Filho – Presidente; Walter Ihoshi e Laerte 
Bessa – Vice-Presidentes; Barbosa Neto, Celso Rus-
somanno, Chico Lopes, Dr. Nechar, Jefferson Campos, 
João Carlos Bacelar, José Carlos Araújo, Júlio Delga-
do, Leo Alcântara, Luciana Costa, Luiz Bassuma, Luiz 
Bittencourt, Rodrigo de Castro, Vinicius Carvalho, Ivan 
Valente, Nilmar Ruiz e Renato Amary. 

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 6.138-B, DE 2005 
(Do Sr. Alexandre Santos)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal do Petróleo de Rio 
das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: DEP. FILIPE PEREIRA); 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
rejeição (relator: DEP. JORGINHO MALULY); 
e da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária (relator: DEP. NELSON 
MARQUEZELLI).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, g.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Ale-
xandre Santos autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal do Petróleo de Rio das Ostras, 
no Estado do Rio de Janeiro. 

A instituição oferecerá ensino médio profissio-
nalizante e destina-se a formar técnicos para atender 
às necessidades sócio-econômicas do setor petroquí-
mico da região. 

A dotação orçamentária deverá constar do Orça-
mento Geral da União com previsão para instalação 
do estabelecimento de ensino e para a criação dos 
cargos, funções e empregos indispensáveis ao fun-
cionamento da escola.

Na Justificação destaca o Autor:

“Conforme acentua a Secretaria de Edu-
cação Média e Tecnológica do Ministério da 
Educação (MEC), a educação tecnológica é 
parte do processo integral de formação dos tra-
balhadores, devendo ser compreendida como 
uma política pública estratégica. Nesse contex-
to, as escolas técnicas vêm exercendo impor-
tante papel, oferecendo cursos especializados, 
formando e aperfeiçoando mão-de-obra para o 
mercado de trabalho cada mais exigente.”

O projeto, ora em análise, foi arquivado em 31-
1-07, nos termos do art. 105 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados e desarquivado, em 20-4-07, 
conforme despacho exarado no Requerimento 368, 
de 2007, de autoria do Autor, nos termos do artigo já 
referido. 

Consta do processo o parecer, pela aprovação, 
do Deputado Carlos Santana, indicado Relator, na 
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico, que, entretanto, não foi apreciado. Indicado novo 
Relator Deputado Filipe Pereira, apresentou parecer 
favorável à matéria, tendo sido aprovada por unanimi-
dade em 13-11-07.

Nesta Comissão foi aberto o prazo para apresen-
tação de emendas, no período de 6-12-07 a 18-12-07. 
Encerrado o prazo regimental, não foram apresenta-
das emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A expansão da rede de escolas técnicas federais 
integra o Plano de Desenvolvimento da Educação – 
PDE, lançado em 2007, pelo Exmº Sr. Presidente da 
República. Reconhecemos a importância e propriedade 
da iniciativa que está adequada ao nosso estágio de 
desenvolvimento ao exigir aprimoramento educacional 
e profissional dos nossos jovens. 

A matéria ora em exame propõe oportunidade, 
adequação e inserção de estudantes no mundo técnico, 
na busca de conhecimento e formação específica. A 
região requer conhecimento na área petrolífera, pois é 
uma das regiões mais desenvolvidas neste setor.

O PDE propõe a implantação na Região Sudes-
te, de 36 novas escolas técnicas até 2010, sendo que 
o Estado do Rio de Janeiro receberá sete unidades. 
Não há previsão de escola técnica para o Município 
de Rio das Ostras, que tem excelente localização e 
aporte financeiro do próprio município para o desen-
volvimento de sua Zona Especial de Negócios do Nor-
te Fluminense.

No entanto, esta Comissão, ao apreciar matérias 
dessa natureza, tem seu pautado pelo que consta de 
sua Súmula nº 1, de 2001, de Recomendação aos Re-
latores, revalidada em 2007, na qual se lê:

“Por implicar na criação de órgãos pú-
blicos, e, obviamente, em cargos, funções 
e empregos, além de acarretar aumento de 
despesa, a iniciativa legislativa da criação de 
escolas, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, é privativa do Poder Executivo. (Ver art. 
61, § 1º, II, da Constituição Federal). 



Novembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 51529 

Projetos de Lei desse teor são meramen-
te autorizativos e, portanto, inócuos, pois não 
geram nem direitos nem obrigações.

Lembre-se que, em termos de mérito 
educacional, a criação de uma escola pública 
deve ser decidida à luz de um Plano de Edu-
cação, de uma Política Educacional ou de uma 
Proposta Pedagógica Inovadora, e assim por 
diante, onde todas as instâncias educacionais, 
inclusive, obviamente, as próprias escolas e 
suas comunidades, gozam do direito de ser 
ouvidas e de se tornar participantes. É esse o 
costume salutar em todas as nações que cul-
tivam o Estado Democrático de Direito. 

Portanto, o Parecer do Relator de um PL 
que vise a criação de escola pública, em qual-
quer nível ou modalidade de ensino, deverá 
concluir pela rejeição da proposta.

A criação de escolas deve ser sugerida na 
proposição do tipo INDICAÇÃO, a ser encaminha-
da ao Poder Executivo. (Ver RI/CD, art. 113).”

Tendo em vista a posição assumida por esta 
Comissão em matéria de igual teor, voto pela rejei-
ção do Projeto de Lei nº 6.138, de 2005, e, proponho 
o encaminhamento da Indicação anexa ao Ministério 
da Educação

Sala da Comissão, 27 de março de 2008. – Depu-
tado Jorginho Maluly, 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 6.138-A/05, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Jorginho Maluly.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Matos,Presidente; Alex Canziani,Vice-Pre-

sidente; Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, 
Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão 
Vieira, Iran Barbosa, Ivan Valente, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lira Maia, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neil-
ton Mulim, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, 
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Walter Brito Neto, An-
gela Portela, Dr. Talmir, Dr. Ubiali, Elismar Prado, Gilmar 
Machado, João Oliveira, Paulo Renato Souza, Professor 
Ruy Pauletti e Raimundo Gomes de Matos.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Depu-
tado João Matos, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.138, de 2005, objetiva au-
torizar o Poder Executivo a instituir a Escola Técnica 

Federal do Petróleo de Rio das Ostras, no Estado do 
Rio de Janeiro, instituição de ensino profissionalizan-
te de nível médio, destinada a formar técnicos para 
atender às necessidades socioeconômicas do setor 
petroquímico da região. 

O presente Projeto de Lei foi apreciado pela Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, onde foi aprovado unanimemente. Na Comissão 
de Educação e Cultura, a proposição foi rejeitada, nos 
termos da Súmula de Recomendações aos Relatores 
nº 1/2001 – CEC/Câmara dos Deputados, que trata da 
apreciação dos projetos de caráter meramente autori-
zativos para criação de instituições educacionais. Tal 
posicionamento tem sido adotado por este órgão cole-
giado uma vez que as proposições desta natureza, de 
iniciativa parlamentar, invadem competência privativa 
do Presidente da República, nos termos do art. 61, § 
1º, inciso II da Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Primeiramente, releva notar que o Projeto de Lei 
nº 6.138, de 2005, fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea 
e da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando a criação de órgãos da admi-
nistração pública constitui atribuição privativa do Pre-
sidente da República.

Por sua vez, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que estabelece pro-
cedimentos para o exame de compatibilidade ou ade-
quação orçamentária e financeira, dispõe que “será 
considerada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à luz 
do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 
Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obrigação 
legal por um período superior a dois exercícios, consti-
tuindo despesa obrigatória de caráter continuado. Dessa 
forma, conforme o § 1º do mencionado dispositivo, “os 
atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista 
no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos 
para seu custeio.” O art. 16, inciso I, preceitua que:
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Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes.”

Desse modo, a proposição não atende à LRF ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e de 
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Além disso, a Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 
2007 (LDO 2008) estabelece o seguinte:

Art. 126. Os projetos de lei e medidas pro-
visórias que importem ou autorizem diminuição 
da receita ou aumento de despesa da União no 
exercício de 2008 deverão estar acompanhados 
de estimativas desses efeitos, para cada um dos 
exercícios compreendidos no período de 2008 
a 2010, detalhando a memória de cálculo res-
pectiva e correspondente compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta 
com o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, constata-se 
que não existe ação específica para a implantação da 
Escola Técnica Federal do Petróleo de Rio das Ostras, 
no Estado do Rio de Janeiro, no Programa 1062 – De-
senvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. 
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA 2008 não 
prevê recursos para esta ação.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com a norma orçamen-
tária e financeira e pela inadequação orçamentária e 
financeira do Projeto de Lei nº 6.138, de 2005.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2008. – 
Deputado Nelson Marquezelli.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 6.138-A/05, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Nelson Marquezelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 

Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Aelton 
Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Carlito Merss, 
Colbert Martins, Eduardo Amorim, Fernando Coruja, 
Guilherme Campos, João Dado, João Leão, Júlio Cesar, 
Luciana Genro, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Mano-
el Junior, Pedro Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha 
Loures, Rômulo Gouveia, Silvio Costa, Devanir Ribeiro, 
Fábio Ramalho, João Bittar, João Oliveira, Marcelo Al-
meida, Nelson Bornier e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 71-A, DE 2007 
(Do Sr. José Carlos Araújo)

Altera dispositivos da Lei nº 8.245, de 
18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as 
locações de imóveis urbanos e os procedi-
mentos a elas pertinentes; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação des-
te e da emenda apresentada na Comissão, 
com substitutivo (relator: DEP. FERNANDO 
DE FABINHO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio Emenda 
Modificativa Global 

Os dispositivos a seguir mencionados, incluídos 
no art. 2º do PL nº 71 de 2007, relativos à Lei nº 8245, 
de 18 de outubro de 1991, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 4º Durante o prazo estipulado para 
a duração do contrato, não poderá o locador 
reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, 
poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, 
proporcional ao período de cumprimento do 
contrato, ou, na sua falta, a que for judicial-
mente estipulada.” (NR)

Justificação

Nossa proposta é de uma redação mais direta 
e simples, mantendo o espírito da proposta. Também 
quando o projeto prevê “não podendo o locador recu-
sar a restituição desde que o locatário pague a multa 
pactuada” estará impedindo o locatário de restituir o 
imóvel, fixando o marco temporal da obrigação quanto 
ao pagamento dos aluguéis, o que pode gerar ações 
de consignação de chaves, uma vez que se trata de 
duas questões distintas: uma, a restituição do imóvel 
e, outra, o pagamento da multa que, muitas vezes de-
pende de aferição nos critérios que a fixam. 

“Art. 12. Em casos de separação de fato, 
separação judicial, divórcio ou dissolução da 
sociedade concubinária, a locação residencial 
prosseguirá com o cônjuge ou companheiro 
que permanecer no imóvel. 
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§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo 
e no artigo 11, a sub-rogação será comunicada 
por escrito ao locador e ao fiador, se esta for 
a modalidade de garantia locatícia.

§ 2º O fiador poderá exonerar-se das 
suas responsabilidades no prazo de 30 dias 
contados do recebimento da comunicação ofe-
recida pelo sub-rogado, ficando responsável 
pelos efeitos da fiança durante sessenta dias 
após a notificação do locador. 

§ 3º Uma vez denunciada a fiança, o lo-
cador poderá exigir no prazo de 30 dias que 
o sub-rogado ofereça novo fiador ou qualquer 
outra das garantias previstas nesta lei.

Justificação

Considerando que o interesse dos artigos 11 e 12 
é automatizar a continuidade da locação, e que a fian-
ça, normalmente decorre da esfera familiar, portanto, 
no caso de falecimento ou desfazimento da sociedade 
conjugal, com a mantença da locação, é natural que 
o fiador permaneça com a disposição de continuar a 
garantir a relação locatícia, por na maioria das vezes 
se tratarem de membros da própria família. Assim a 
fiança nestes termos assumiria uma condição “intuitu 
familiae”. Todavia, se a motivação inaugural da fiança 
quedou-se com o advento da circunstância noticiada, 
poderá o fiador eximir-se de suas responsabilidades 
mediante simples ato notificatório.

“Suprima-se, do artigo 19 o seu parágrafo 
único, incluído pelo PL nº 71 de 2007.”

Justificação

A lei arbitral já permite que todas as lides contra-
tuais, inclusive de locação sejam resolvidas na esfera 
arbitral, desde que conste do contrato a instituição de 
cláusula compromissária. Assim, a criação do pará-
grafo poderia confundir, que somente esta espécie de 
demanda seria cabível na área arbitral, pelo que jus-
tificamos a retirada do dispositivo.

“Art. 39. Salvo disposição contratual em 
contrário, qualquer das garantias da locação 
se estende até a efetiva devolução do imóvel, 
ainda que prorrogada a locação por prazo in-
determinado, por força desta lei.”

Justificação

O caput do artigo 39, sugerido, com a pequena 
correção de que a prorrogação é da locação e não do 
contrato, representa o conteúdo da jurisprudência atu-
al no Brasil. Uma vez prorrogada a locação por força 
dos dispositivos da lei inquilinária (art. 46, 47 e 56), 

mantém-se a responsabilidade do fiador, até que o 
mesmo venha a denunciar em tempo e modo oportu-
no a fiança. Já o parágrafo único sugerido, represen-
ta um grave risco ao setor, e mostra-se incompatível 
com o caput.

“Mantenha-se a redação do Art. 54 da Lei 
nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, alterado 
pelo PL nº 71, de 2007.”

Justificação

Estamos sugerindo a retirada destas propostas, 
justificando que antes do advento da Lei nº 8.245/91, 
era muito controvertida a interpretação de contratos 
de shopping centers, no que diz respeito com o en-
quadramento legal de tais contratos. A lei resolveu a 
matéria enquadrando como locação e definindo como 
despejo a ação para a retomada do imóvel. Além dis-
so, não nos parece recomendável introduzir dentro da 
lei do inquilinato um conjunto de regras que se afasta 
do princípio geral. Assim, entendemos que a matéria 
relativa a shopping centers carece de um regramento 
mais detalhista e distinto, sendo de bom alvitre que 
se faça uma lei nova, contemplando não só o direito 
procedimental, como também o direito material que 
regula este tipo de locação e, consequentemente re-
vogando os dispositivos da Lei nº 8.245 a respeito 
desta matéria. A introdução desse regramento na lei 
atual poderá gerar repercussões indesejadas em ou-
tras áreas, por isso sugerimos a exclusão total dos 
dispositivos propostos.

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas 
na falta de pagamento de aluguel e acessórios 
da locação, observar-se- á o seguinte:

 ..............................................................
IV – não sendo complementado o depó-

sito, o pedido de rescisão prosseguirá pela di-
ferença, podendo o locador levantar a quantia 
depositada;”

Justificação

Não há necessidade de modificação do texto ori-
ginal que já é bastante claro.

“Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações 
fundadas no art. 9º, a execução provisória do 
despejo dependerá de caução não inferior a 
6 (seis) meses e nem superior a 12 (doze) 
meses do aluguel, atualizado até a data da 
prestação da caução.” 

Justificação

Acompanhamos a iniciativa parlamentar apenas 
reduzindo o valor da caução e tornando a redação mais 
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precisa no que diz respeito com a atualização do valor. A 
redução da caução fica justificada se considerarmos que, 
nos casos do § 1º do art. 59, a caução é de três meses 
em situações que recebem decisão liminar do magistrado 
e que, portanto, não houve conhecimento profundo da 
causa. Enquanto naquelas em que já há decisão judicial, 
com a força da convicção plena, a caução é maior.

“Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que 
terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte:

 ..............................................................
II – ao designar a audiência de concilia-

ção, o juiz, se houver pedido e com base nos 
elementos fornecidos tanto pelo locador como 
pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel 
provisório, que será devido desde a citação, 
nos seguintes moldes.

a) em ação proposta pelo locador, o alu-
guel provisório não poderá ser excedente a 
80% (oitenta por cento) do pedido;

b) em ação proposta pelo locatário, o alu-
guel provisório não poderá ser inferior a 80% 
(oitenta por cento) do aluguel vigente.(NR).

 ..............................................................
IV – na audiência de conciliação, apresen-

tada a contestação, que deverá conter contra-
proposta se houver discordância quanto ao valor 
pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não 
sendo esta possível, determinará a realização 
de perícia, se necessária, designando, desde 
logo, audiência de instrução e julgamento.”

Justificação

Quando ao inciso segundo a proposta é adequa-
da, carecendo uma simplificação quanto as alíneas a 
e b. A proposta sugerida contempla uma solução mais 
simples e se mostra em perfeita equidade com o pre-
visto na alínea anterior.

O inciso V, proposto contraria a regra geral do 
CPC, no qual os pedidos de revisão não interrompem 
o prazo para propositura do recurso cabível. Assim, a 
criação de regra excepcional depõe contra o princípio 
da celeridade processual. 

“Art. 74. Não sendo renovada a locação, 
o juiz determinará a expedição de mandado de 
despejo, que conterá o prazo de 30 dias para 
a desocupação voluntária, se houver pedido 
na contestação.

 ..............................................................
§ 3º A execução provisória da retomada 

fica condicionada à prestação de caução no 
valor não inferior a 6 (seis) meses nem superior 
a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até 
a data da prestação da caução.”(NR)”

Justificação

No que tange ao parágrafo 3º nossa sugestão 
apenas reduz o valor da caução e torna a redação mais 
precisa no que diz respeito com a atualização do valor. 
A redução da caução fica justificada se considerarmos 
que, nos casos do § 1º do art. 59, a caução é de três 
meses em situações que recebem decisão liminar do 
magistrado e que, portanto, não houve conhecimen-
to profundo da causa. Enquanto naquelas em que já 
há decisão judicial, com a força da convicção plena, 
a caução é maior. 

“Mantenha-se o parágrafo 1º do Art. 69 e 
o parágrafo 5º do Art. 72, mantendo-se a reda-
ção original da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, alterado pelo PL nº 71, de 2007.”

Justificação

Em verdade, data vênia, discordamos do posicio-
namento. Como se sabe, referidas ações costumam 
tramitar por longos períodos, e a eleição de indexa-
dores e periodicidade para aplicação dos mesmos é 
importante para prevenir o desequilíbrio econômico 
financeiro da relação contratual.

Os dispositivos a seguir mencionados, relativos 
à Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 40. .................................................
 ..............................................................
X – Prorrogação da locação por prazo 

indeterminado uma vez notificado o locador, 
pelo fiador, de sua intenção de desoneração, 
ficando obrigado por todos os efeitos da fian-
ça, durante 120 (cento e vinte) dias após a 
notificação ao locador.

Parágrafo único. O locador poderá noti-
ficar o locatário para apresentar nova garan-
tia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de 
desfazimento da locação.”

Justificação

É compreensível que a fiança não se eternize 
e que a lei discipline de forma clara como o fiador da 
relação locatícia deve proceder para buscar a sua de-
sobrigação. A regra geral do Código Civil não creden-
cia adequadamente a questão, além de não disciplinar 
obrigação ao locatário de produzir nova modalidade 
de garantia para a manutenção da locação.

“Inclusão dos incisos VI, VII, VIII e IX, e 
do parágrafo 3º ao Art. 59:

“VI – O disposto no inciso IV do art. 9º, ha-
vendo a necessidade de se produzir reparações 
urgentes no imóvel, determinadas pelo Poder 



Novembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 13 51533 

Público, que não possam ser normalmente 
executadas com a permanência do locatário, 
ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

VII – Escoado o prazo notificatório do 
parágrafo único do art. 40, sem apresentação 
de nova garantia apta a manter a segurança 
inaugural do contrato.

VIII – O término do prazo da locação não 
residencial, tendo sido proposta a ação em até 
30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento 
de notificação extrajudicial comunicando o in-
tento de retomada.

IX – A falta de pagamento de aluguel 
e acessórios da locação no vencimento, es-
tando o contrato desprovido de qualquer das 
garantias previstas no art. 37, por não ter sido 
contratada ou em caso de extinção ou pedido 
de exoneração da mesma, independentemen-
te de motivo;

§ 3º No caso do inciso IX, poderá o lo-
catário evitar a rescisão da locação e elidir a 
liminar de desocupação se, dentro dos quin-
ze dias concedidos para a desocupação do 
imóvel e independente de cálculo, efetuar de-
pósito judicial que contemple a totalidade dos 
valores devidos, na forma prevista no art. 62, 
inciso II.”

Justificação

A lei em seu texto primitivo, de forma corajosa, já 
conduziu a relação locatícia para a admissão de algu-
mas liminares. Não se discute a abrangência do atual 
art. 273 do CPC na seara do inquilinato para albergar 
a pretensão em destaque, senão para corrigir e refor-
çar que na hipótese em comento a tutela de perigo se 
impõe a justificar a sua preceituação expressa.

É cediço que a Jurisprudência atual mantém a 
responsabilidade do fiador na simples hipótese de pror-
rogação da locação, havendo cláusula contratual neste 
sentido. Os mesmos julgados, que aliás, emanam do 
STJ, apregoam que estando a locação fluindo por prazo 
indeterminado, poderá o fiador desobrigar-se utilizando, 
outrora do vetusto art. 1500 do CC/16, ou atualmente 
do art. 835 do CC/02. O que se pretende na proposta 
de é criar o regramento da desobrigação na própria lei 
inquilinária de forma mais harmônica com o princípio do 
equilíbrio contratual. A sugestão cria instrumento que 
possibilitam a saída do fiador, a manutenção da loca-
ção, e ao mesmo tempo não descura de contemplar o 
locador de ferramentas hábeis de reconquistar o imóvel, 
diante da inexorável extinção da garantia.

A proposta visa dinamizar a retomada das uni-
dades não residenciais com o término do contrato, ou, 

uma vez vigorando por lapso indeterminado, após a 
notificação premonitória. A regra condensa formação 
jurisprudencial que consolida o deferimento da antecipa-
ção de tutela, no conhecido caso de denúncia vazia.

A regra permitirá que se venha convolar relações 
locatícias de forma mais dinâmica, desprendendo-se 
da formação de garantia inaugural ou a permitir que 
na sua extinção se em razão de inadimplemento de 
aluguéis e encargos.

Já o parágrafo terceiro, permitirá que o locatário 
elida o ato desalijatório, posto que no prazo concedido 
para desocupação voluntária, poderá efetuar o adim-
plemento das suas obrigações, evitando a rescisão 
da locação.

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas 
na falta de pagamento de aluguel e acessórios 
da locação; de aluguel provisório; de diferen-
ças de alugueres, ou de somente de quaisquer 
dos acessórios da locação, observar-se-á o 
seguinte:

I – o pedido de rescisão da locação po-
derá ser cumulado com o pedido de cobrança 
dos aluguéis e acessórios da locação, nesta 
hipótese, citar-se-á o locatário para responder 
o pedido de rescisão e o locatário e os fiadores 
para responderem o pedido de cobrança, de-
vendo ser apresentado, com a inicial, cálculo 
discriminado do valor do débito;

II – O locatário e os fiadores, poderão evi-
tar a rescisão da locação efetuando no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da citação para 
a ação, o pagamento do débito atualizado, 
inclusive os que se vencerem até a sua efeti-
vação, incluídos:

 ..............................................................
III – Efetuada a purga da mora, se o lo-

cador alegar que a oferta não é integral, jus-
tificando a diferença, o locatário poderá com-
plementar o depósito no prazo de 10 dias, cuja 
intimação poderá ser dirigida ao locatário ou 
diretamente ao patrono deste por carta ou 
publicação no órgão oficial, a requerimento 
do locador.”

“Art. 63. Julgada procedente a ação de 
despejo, o juiz determinará a expedição de 
mandado de despejo, que conterá o prazo de 
30 dias para a desocupação voluntária, ressal-
vando o disposto nos parágrafos seguintes:

 ..............................................................
b) o despejo houver sido decretado com 

fundamento nos incisos II III art. 9º ou no § 2º 
do art. 46.”
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Justificação

No campo da ação de despejo por falta de pa-
gamento, a fim de que se torne mais ágil o processa-
mento da referida ação, são sugeridas novas redações 
objetivando:

a) Acelerar a cobrança do débito locatí-
cio em atraso, ou a vacância do imóvel, se não 
pago pelo locatário ou seus fiadores;

b) Deixar claro que a cumulação dos pe-
didos de rescisão da locação e de cobrança 
poderão ser proposta em face do locatário e 
dos seus fiadores;

c) Determinar que a purga da mora dar-
se-á no prazo de 15 dias contados do ato ci-
tatório.

O inciso III deve se compatibilizar a nova redação 
do inciso II ao estabelecer a desnecessidade de auto-
rização da purga da mora, que na prática é a grande 
responsável pela morosidade da ação de despejo. A 
nova redação visa facilitar o trâmite forense, também 
adotado nas recentes reformas do CPC, com a emis-
são de apenas um mandado que agregaria a notifica-
ção para a desocupação voluntária e o comando do 
ato despejatório. Neste sentido o oficial de justiça se 
dirige ao imóvel despejando e notifica o locatário para 
que desocupe voluntariamente o imóvel no prazo sen-
tencial, conservando uma das vias do mandado para 
proceder ao despejo caso o locatário não o faça no 
lapso determinado.

Ajusta-se a proposta para reduzir o prazo da 
desocupação voluntária para todas as hipóteses de 
desfazimento da locação previstas no art. 9o.

“Art. 65. Findo o prazo assinado para a 
desocupação determinado no mandado de 
despejo, o mesmo será efetuado, se neces-
sário com emprego de força, inclusive arrom-
bamento.”

Justificação

A nova redação visa se adequar a celeridade 
pretendida no caput do art. 63, com a emissão de 
apenas um mandado condensando a notificação e o 
ato de despejo.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2007. – Depu-
tado Eduardo Sciarra – DEM / PR

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 71/2007, de autoria do Depu-
tado José Carlos Araújo, foi apresentado com o obje-
tivo de aprimorar a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 
1991 (a conhecida “Lei de Locações”), tendo por cer-

ne a conformação da legislação locatícia à moderna 
tendência de agilização do processo civil.

Sabe-se que o Congresso Nacional, ao longo dos 
últimos anos, aprovou múltiplas etapas da reforma do 
Código de Processo Civil, por meio de sucessivas leis 
destinadas a alcançar maior celeridade no trâmite de 
processos no Judiciário, tudo com vistas a impedir que 
o transcurso do tempo continue a minar a utilidade e 
a efetividade das decisões judiciais (cf., por exemplo, 
as Leis nos 10.358/2001, 10.444/2002, 11.187/2005, 
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006, 11.280/2006, 
11.382/2006, 11.418/2006 e 11.419/2006).

 Analisando as alterações propostas, identifiquei 
três linhas gerais no presente PL, a saber:

1) adequação da Lei de Locações às 
posteriores mudanças sofridas pela legislação, 
especialmente, como já salientado, à vista da 
aprovação de múltiplas etapas da reforma do 
Código de Processo Civil, bem como da edi-
ção do Código Civil de 2002;

2) pacificação de questões jurídicas ob-
jeto de grandes debates na jurisprudência, à 
luz da redação original da Lei de Locações, 
de modo a simplificar a solução de contro-
vérsias; e

3) aperfeiçoamento da disciplina de ques-
tões locatícias específicas, nas quais a legis-
lação em vigor se mostrou, na prática, insu-
ficiente, inadequada ou injusta, em face da 
realidade do mercado.

Na tramitação do PL, foi apresentada uma única 
Emenda Modificativa Global, propondo a alteração de 
alguns dispositivos constantes, além de outras modifi-
cações no texto primitivo da Lei de Locações.

 Passamos a examinar, uma a uma, as alterações 
propostas no PL e na Emenda Modificativa Global.

Quanto ao art. 4º, prevê que não podendo o lo-
cador recusar a restituição desde que o locatário pa-
gue a multa pactuada em contrato, estará impedido o 
locatário de restituir o imóvel, fixando assim o marco 
temporal da obrigação quanto o pagamento dos alu-
guéis, o que poderá gerar ações do tipo consignação 
de chaves, pois trata-se de questões distintas, resti-
tuição do imóvel e o pagamento de multa.

Também nos parece pertinente a nova redação 
proposta pelo PL para o caput do art. 12, limitando a 
aplicação desse dispositivo às locações residenciais, 
pois não faz sentido estender tal regra às locações 
não-residenciais. Com relação aos efeitos da hipótese 
tratada no dispositivo em face do fiador, entendemos 
que a disciplina apresentada nos novos parágrafos 
deste artigo pela Emenda Modificativa Global dispõe 
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com maior clareza sobre a matéria, devendo ser fei-
tas apenas duas ressalvas: (a) no § 2º, o prazo de 60 
dias ali previsto conflita com o prazo de 120 dias su-
gerido pela própria Emenda para o novo inciso X do 
art. 40, de modo que se faz um pequeno ajuste neste 
§ 2º, para harmonização das normas; e (b) a regra do 
§ 3º repete, desnecessariamente, o disposto no novo 
parágrafo único do art. 40, também sugerido pela pró-
pria Emenda, razão pela qual pode ser suprimido o 
referido § 3º.

É perfeita a redação do novo § 3º do art. 13, des-
tinado a reforçar o caráter personalíssimo também das 
locações não-residenciais, sendo sempre bem-vinda a 
evolução legislativa que permita coibir abusos e fraudes. 
No caso, a fraude prevenida pela proposta consiste na 
transferência não consentida da locação a terceiros, 
mascarada por uma operação societária.

Sobre a proposta de inserção de um novo pa-
rágrafo único no art. 19, concordamos com as razões 
da Emenda Modificativa Global, no sentido da des-
necessidade de menção expressa à possibilidade de 
instituição de arbitramento para revisão do aluguel. A 
Lei nº 9.307, de 29 de setembro de 1996, já permite, 
genericamente, que quaisquer litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis (como é o caso da revisão do 
aluguel) possam ser dirimidos por arbitragem, quando 
capazes as partes.

Relativamente ao caput do art. 39, concordamos 
com a conveniência de alteração do dispositivo, para 
pacificar a controvérsia jurisprudêncial existente a esse 
respeito, acolhendo-se o entendimento majoritário se-
gundo o qual devem ser mantidas íntegras as garantias 
locatícias até a efetiva restituição do imóvel, mesmo 
na hipótese de prorrogação da locação por prazo in-
determinado por força de lei. No que toca à proposta 
do PL de inclusão de um novo parágrafo único ao art. 
39, filiamo-nos à orientação da Emenda Modificativa 
Global, no sentido de que, além de ser incompatível 
com o caput, representa grave risco ao mercado lo-
catício, capaz de gerar insegurança.

A nova redação do inciso II do art. 40 apresenta-
se em harmonia com as inovações trazidas pela Lei 
nº 11.101/2005, que introduziu no direito brasileiro a 
recuperação judicial, sendo salutar tanto para o loca-
dor como para o fiador em recuperação a substituição 
da garantia. De fato, tal substituição permite ao loca-
dor continuar contando com uma garantia forte, assim 
como desonera o fiador que, em dificuldades financei-
ras, recorre à recuperação judicial.

Os novos incisos X e parágrafo único do art. 40 
estão em linha com as modificações sugeridas para o 
art. 12, devendo, portanto, ser aprovados.

Consideramos irrepreensível a alteração proposta 
no § 2º do art. 52, pois confere efetividade a uma hipó-
tese de retomada do imóvel em ação renovatória, que 
é a existência de melhor proposta de terceiro. É sabido 
que essa hipótese já era prevista na Lei de Locações, 
porém a sistemática original da lei tornava-a praticamen-
te impossível. Afinal, as normas hoje vigentes tornam 
o terceiro proponente co-responsável por indenizar o 
locatário, fazendo com que seja economicamente in-
viável, na maioria dos casos, a apresentação de uma 
melhor oferta por terceiro. Por outro lado, fica preser-
vado o justo direito do locatário de igualar a proposta 
do terceiro, evitando, assim, a perda da locação. 

No que toca às locações de espaços comerciais 
em shopping centers, observamos que o PL e a Emen-
da Modificativa Global tiveram a correta preocupação 
de evitar o intervencionismo legislativo, preservando 
a autonomia da vontade nessas relações contratuais, 
mantidas entre empresários experientes. Nesse ponto, 
aderimos ao posicionamento da Emenda Modificativa 
Global, que preservou integralmente a redação original 
do art. 54, já consagrada, aceita e bem interpretada 
pelos juristas e tribunais brasileiros.

O conteúdo das importantes propostas trazidas 
pelo PL no âmbito do art. 54, todavia, continua presti-
giado, tanto que, em linha com a Emenda Modificativa 
Global, as louváveis medidas de agilização processual 
foram, em essência e de maneira mais ampla, incorpo-
radas em incisos do § 1º do art. 59. Ampliam-se, desse 
modo, as hipóteses de despejo liminar, nas quais a ur-
gência e/ou a manifesta evidência do direito do locador 
justifiquem não se aguardar o longo trâmite de todo 
um processo para promover-se a retomada. Espera-se, 
com as alterações propostas, avançar rumo à celerida-
de processual nas lides locatícias, cuja morosidade é 
comumente vista como um ponto de estrangulamento 
desse relevante mercado.

Na hipótese de liminar no âmbito de ação de 
despejo por falta de pagamento, o locatário continue 
podendo purgar sua mora, no prazo concedido para 
desocupação, nos termos do novo § 3º do art. 59.

Com relação ao art. 62, parecem-nos adequadas 
tanto as propostas trazidas pelo PL como aquelas con-
tidas na Emenda Modificativa Global, as quais, a nosso 
ver, merecem todas elas aprovação. Sobre o inciso IV 
(objeto de alteração no PL), não parece desnecessá-
ria a clareza buscada pelo PL, sendo útil para evitar 
dúvidas na interpretação da lei, a respeito da obriga-
toriedade de complementação integral do depósito (e 
não apenas de parte dele), para o locatário evitar a 
rescisão da locação. Quanto ao parágrafo único, tem 
pertinência a iniciativa de coibir, com maior rigor, o 
abuso do direito de purgação da mora.
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As mudanças sugeridas pela Emenda Modifica-
tiva Global no caput e nos incisos I, II e III igualmente 
são oportunas, seja para pacificar controvérsias sobre 
aspectos processuais da ação de despejo por falta de 
pagamento, seja para tornar mais ágil o procedimento 
de purga da mora.

No que tange ao caput do art. 63, a Emenda Mo-
dificativa Global traz ótima inovação, concentrando em 
um único mandado de despejo a ordem premonitória 
para desocupação e a execução do despejo propria-
mente dita. Tal providência desafoga o trabalho judici-
ário e acelera a retomada, ao dispensar um segundo 
requerimento do locador, um segundo despacho do 
juiz, uma segunda expedição e cumprimento de man-
dado, acaso não cumprida a ordem de desocupação 
voluntária.

Também é meritória a proposta de ajustar a re-
dação da alínea b do § 1º do art. 63, para estender 
a redução do prazo de desocupação para todas as 
hipóteses do art. 9º. De fato não se justifica limitar tal 
redução às hipóteses dos incisos II e III do art. 9º.

Da mesma forma, acolhemos a proposição do PL 
referente ao art. 64, com o adendo da Emenda Modifi-
cativa Global, para: (a) estender a todas as hipóteses 
do art. 9º a dispensa de caução em caso de execu-
ção provisória do despejo, o que vem ao encontro do 
entendimento de juristas e dos tribunais, que sempre 
consideraram um erro da lei a exigência da caução em 
ações de despejo por falta de pagamento, sobretudo 
em vista de sua dispensa nas ações de despejo por 
infração contratual, e (b) reduzir o valor da caução que 
deve ser prestada pelo locador no caso de execução 
provisória do despejo; justifica-se a redução da caução, 
pois a própria lei, em caso de despejo liminar (concedido 
em momento processual no qual o magistrado ainda 
não conhece a causa de maneira aprofundada e defi-
nitiva), impõe a prestação de caução de três aluguéis, 
não fazendo sentido exigir caução tão superior (de até 
18 aluguéis) para a execução provisória de sentença, 
ocasião em que já há maior convicção a respeito do 
mérito da causa.

A alteração sugerida para o caput do art. 65 
visa adequá-lo à nova sistemática de expedição de 
um único mandado de despejo, na forma da redação 
sugerida para o art. 63. Quanto ao § 1º do art. 65 e 
ao parágrafo único do art. 66, acolhe-se a sugestão 
do PL, para simplificar a execução do despejo, confe-
rindo boa solução a um problema logístico freqüente: 
a dificuldade de obtenção de vagas em depósitos pú-
blicos, para remoção de bens deixados pelo inquilino. 
Destaca-se, inclusive, que a solução dada pelo PL, de 
constituição do locador como depositário fiel, tem boa 
acolhida da jurisprudência.

Com relação ao art. 68, as sugestões do PL têm 
o mérito de adequar a sistemática do dispositivo às re-
formas da lei processual, apresentando ainda solução 
para lacuna da Lei de Locações acerca do limite míni-
mo do valor do aluguel provisório, quando requerido 
pelo locatário. Sobre esse último ponto, acolhemos a 
proposição da Emenda Modificativa Global, que con-
templa fórmula bastante simples e de fácil aplicação. 
Entendemos, por outro lado, que deve prevalecer a 
proposta do PL de inserção de um inciso V ao art. 68, 
fazendo com que o pedido de revisão do aluguel provi-
sório interrompa o prazo para interposição de recurso 
contra a decisão que fixa esse mesmo aluguel provi-
sório. Ao contrário do que poderia parecer à primeira 
vista, essa medida não depõe contra o princípio da 
celeridade processual. Na verdade, ela confere segu-
rança para o réu tentar solucionar, ainda em primeira 
instância, a questão do aluguel provisório, sem o risco 
de perder a oportunidade de interpor recurso contra a 
decisão que o fixa. Com isso, a lei alinha-se à moderna 
tendência processual de desestimular a interposição 
de recursos contra decisões interlocutórias.

A alteração do art. 71, na forma do PL, merece 
acolhida, para tornar clara a necessidade de compro-
vação da atual idoneidade do fiador, sempre que hou-
ver renovação compulsória da locação. Afinal, durante 
o curso de um contrato de no mínimo cinco anos, o 
fiador pode ter seu patrimônio bastante reduzido, pre-
judicando a garantia do locador.

Apresentam-se salutares as alterações trazi-
das pelo PL para o art. 74, com as contribuições da 
Emenda Modificativa Global. Primeiro, afasta-se uma 
impropriedade da Lei de Locações, relativa à proibi-
ção de execução provisória da decisão que concede 
ao locador a retomada do imóvel em ação renovatória. 
O texto hoje em vigor condiciona a execução dessa 
retomada ao trânsito em julgado da sentença, o que 
se mostra absolutamente anacrônico, diante da ten-
dência processual moderna de redução do número de 
recursos, de inibição daqueles meramente protelatórios 
e de facilitação da execução provisória. Note-se que, 
em regra, os recursos aos tribunais superiores não 
são dotados de efeito suspensivo, o que evidencia o 
equívoco da exigência atual do trânsito em julgado. A 
própria Lei de Locações, ademais, já previa, no art. 58, 
inciso V, que em todas as ações locatícias, inclusive 
a renovatória, os recursos são recebidos somente no 
efeito devolutivo.

Também é correta a retomada liminar prevista 
nos novos §§ 1º e 2º do art. 74, de maneira a conferir 
efetividade à hipótese de retomada com base em me-
lhor proposta de terceiro, pois a realidade dos negócios 
mostra que o longo tempo de duração de um processo 
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inevitavelmente torna ultrapassada qualquer proposta 
de um terceiro interessado. A redação do PL, inclusive, 
está prudente e atenta aos direitos do locatário, que 
pode evitar a retomada aceitando as mesmas condi-
ções ofertadas pelo terceiro.

Com relação ao § 3º do art. 74, acolhe-se a pro-
posição da Emenda Modificativa Global, equiparando-
se o valor da caução exigida nesse caso ao da caução 
prevista no art. 64.

O art. 75, por sua vez, reproduz a regra geral con-
sagrada no direito brasileiro (estando em simetria com a 
sistemática das ações de despejo) de que, após a imis-
são do locador na posse do imóvel, a eventual reforma da 
decisão que defere a retomada atribui ao locatário direito 
de receber ampla indenização, sem permitir, todavia, seu 
retorno ao imóvel. Ficam preservadas, com isso, a inte-
gridade patrimonial do locatário e a segurança jurídica 
da nova destinação do imóvel (que, na maior parte das 
vezes, passa a ser ocupado por um terceiro de boa-fé).

Como é do conhecimento de todos as ações 
costumam tramitar por longos períodos, e a eleição 
de indexadores e periodicidade para aplicação dos 
mesmos é importante para prevenir o desequilíbrio 
econômico e financeiro da relação contratual. Por está 
razão suprimimos o art 3º do projeto original renume-
rando o art 4º como 3º.

Pelas razões expostas, SOMOS PELA APRO-
VAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 71, DE 2007, E DA 
EMENDA MODIFICATIVA GLOBAL 01/07, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDUARDO SCIARRA, na forma 
do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 20 de abril de 2008. – Fernando 
de Fabinho, Deputado Federal – DEMOCRATAS/BA.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 71, DE 2007

Altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, que dispõe sobre as Locações de 
Imóveis Urbanos e os procedimentos per-
tinentes.

Art. 1º Esta Lei Introduz alteração na Lei nº 8.245, 
de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as loca-
ções de imóveis urbanos.

Art. 2º Os artigos da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Durante o prazo estipulado para 
a duração do contrato, não poderá o locador 
reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, 
poderá devolvê-lo, pagando a multa pactua-
da, proporcional ao período de cumprimento 
do contrato, ou na sua falta, a que for judicial-
mente estipulada.”

“Art. 12. Em casos de separação de fato, 
separação judicial, divórcio ou dissolução da 
sociedade concubinária, a locação residencial 
prosseguirá automaticamente com o cônjuge 
ou companheiro que permanecer no imóvel.

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo 
e no artigo 11, a sub-rogação será comunicada 
por escrito ao locador e ao fiador, se esta for 
a modalidade de garantia locatícia.

§ 2º O fiador poderá exonerar-se das suas 
responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da comunicação ofe-
recida pelo sub-rogado, ficando responsável 
pelos efeitos da fiança durante 120 (cento e 
vinte) dias após a notificação ao locador.”

“Art. 13.  ................................................
§ 3º Nas locações não-residenciais, equi-

para-se à cessão da locação qualquer negócio 
jurídico que importe na transferência do contro-
le societário do locatário pessoa jurídica.”

“Art. 39. Salvo disposição contratual em 
contrário, qualquer das garantias da locação 
se estende até a efetiva devolução do imóvel, 
ainda que prorrogada a locação por prazo in-
determinado, por força desta lei.”

“Art. 40.  ................................................
II – ausência, interdição, recuperação 

judicial, falência ou insolvência do fiador, de-
claradas judicialmente.

 ..............................................................
X – prorrogação da locação por prazo 

indeterminado uma vez notificado o locador, 
pelo fiador, de sua intenção de desoneração, 
ficando obrigado por todos os efeitos da fian-
ça, durante 120 (cento e vinte) dias após a 
notificação ao locador.

Parágrafo único. O locador poderá notifi-
car o locatário para apresentar nova garantia 
locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de desfazimento da locação.”

“Art. 52.  ................................................
§ 3º O locatário terá direito a indenização 

para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros 
cessantes que tiver que arcar com mudança, 
perda do lugar e desvalorização do fundo de 
comércio, se o locador, no prazo de três meses 
da entrega do imóvel, não der o destino alegado 
ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder 
Público ou que declarou pretender realizar.”

“Art. 59.  ................................................
§ 1º  .......................................................
VI – o disposto no inciso IV do art. 9º, ha-

vendo a necessidade de se produzir reparações 
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urgentes no imóvel, determinadas pelo Poder 
Público, que não possam ser normalmente 
executadas com a permanência do locatário, 
ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII – o término do prazo notificatório do 
parágrafo único do art. 40, sem apresentação 
de nova garantia apta a manter a segurança 
inaugural do contrato;

VIII – o término do prazo da locação não-
residencial, tendo sido proposta a ação em até 
30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento 
de notificação comunicando o intento de re-
tomada;

IX – a falta de pagamento de aluguel e 
acessórios da locação no vencimento, estan-
do o contrato desprovido de qualquer das ga-
rantias previstas no art. 37, por não ter sido 
contratada ou em caso de extinção ou pedido 
de exoneração da mesma, independentemen-
te de motivo;

 ..............................................................
§ 3º No caso do inciso IX do § 1º des-

te artigo, poderá o locatário evitar a rescisão 
da locação e elidir a liminar de desocupação 
se, dentro dos quinze dias concedidos para 
a desocupação do imóvel e independente de 
cálculo, efetuar depósito judicial que contem-
ple a totalidade dos valores devidos, na forma 
prevista no art. 62, inciso II.”

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas 
na falta de pagamento de aluguel e acessórios 
da locação, de aluguel provisório, de diferen-
ças de aluguéis, ou somente de quaisquer 
dos acessórios da locação, observar-se-á o 
seguinte:

I – o pedido de rescisão da locação po-
derá ser cumulado com o pedido de cobrança 
dos aluguéis e acessórios da locação; nesta 
hipótese, citar-se-á o locatário para responder 
ao pedido de rescisão e o locatário e os fiado-
res para responderem ao pedido de cobrança, 
devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo 
discriminado do valor do débito;

II – o locatário e o fiador poderão evitar 
a rescisão da locação efetuando, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da citação, o pa-
gamento do débito atualizado, independente-
mente de cálculo e mediante depósito judicial, 
incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação 
que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, 
quando exigíveis;

c) os juros de mora;
d) as custas e os honorários do advoga-

do do locador, fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o montante devido, se do contrato não 
constar disposição diversa;

III – efetuada a purga da mora, se o lo-
cador alegar que a oferta não é integral, justifi-
cando a diferença, o locatário poderá comple-
mentar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, 
cuja intimação poderá ser dirigida ao locatário 
ou diretamente ao patrono deste, por carta ou 
publicação no órgão oficial, a requerimento 
do locador.

IV – não sendo integralmente comple-
mentado o depósito, o pedido de rescisão 
prosseguirá pela diferença, podendo o locador 
levantar a quantia depositada;

 ..............................................................
Parágrafo único. Não se admitirá a emen-

da da mora se o locatário já houver utilizado 
essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) me-
ses imediatamente anteriores à propositura 
da ação.”

“Art. 63. Julgada procedente a ação de 
despejo, o juiz determinará a expedição de 
mandado de despejo, que conterá o prazo 
de 30 (trinta) dias para a desocupação volun-
tária, ressalvado o disposto nos parágrafos 
seguintes.

§ 1º  .......................................................
b) o despejo houver sido decretado com 

fundamento no art. 9º ou no § 2º do art. 46.”
“Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações 

fundadas no art. 9º, a execução provisória do 
despejo dependerá de caução não inferior a 6 
(seis) meses nem superior a 12 (doze) meses 
do aluguel, atualizado até a data da prestação 
da caução.”

“Art. 65. Findo o prazo assinado para 
desocupação determinado no mandado de 
despejo, o mesmo será efetuado, se neces-
sário com emprego de força, inclusive arrom-
bamento.

§ 1º Se o despejado não quiser retirar os 
móveis e utensílios, aplicar-se-á o disposto no 
parágrafo único do art. 66.”

“Art. 66.  ................................................
Parágrafo único. Os móveis e utensílios 

deixados no imóvel serão entregues à guarda 
de depositário, que poderá ser o locador ou 
pessoa por ele indicada, independentemente 
de autorização judicial, perdurando o encargo 
até que o locatário reivindique os bens; se não 
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os reivindicar em até 60 (sessenta) dias após a 
imissão na posse, operar-se-á, por abandono, 
a perda da propriedade móvel.”

“Art. 68. Na ação revisional de aluguel, 
que terá o rito sumário, observar-se-á o se-
guinte:

 ..............................................................
II – ao designar a audiência de concilia-

ção, o juiz, se houver pedido e com base nos 
elementos fornecidos tanto pelo locador como 
pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel 
provisório, que será devido desde a citação, 
nos seguintes moldes:

a) em ação proposta pelo locador, o alu-
guel provisório não poderá ser excedente a 
80% (oitenta por cento) do pedido;

b) em ação proposta pelo locatário, o alu-
guel provisório não poderá ser inferior a 80% 
(oitenta por cento) do aluguel vigente.

 ..............................................................
IV – na audiência de conciliação, apre-

sentada a contestação, que deverá conter 
contraproposta se houver discordância quanto 
ao valor pretendido, o juiz tentará a concilia-
ção e, não sendo esta possível, determinará 
a realização de perícia, se necessária, desig-
nando, desde logo, audiência de instrução e 
julgamento.

V – o pedido de revisão previsto no in-
ciso III deste artigo interrompe o prazo para 
interposição de recurso contra a decisão que 
fixar o aluguel provisório.”

“Art. 71. .................................................
V – indicação do fiador quando houver 

no contrato a renovar e, quando não for o mes-
mo, com indicação do nome ou denominação 
completa, número de sua inscrição no Minis-
tério da Fazenda, endereço e, tratando-se de 
pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, 
a profissão e o número da carteira de identi-
dade, comprovando, desde logo, mesmo que 
não haja alteração do fiador, a atual idoneida-
de financeira;”

“Art. 74. Não sendo renovada a locação, 
o juiz determinará a expedição de mandado 
de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) 
dias para a desocupação voluntária, se houver 
pedido na contestação.

§ 1º Conceder-se-á liminar para deso-
cupação em 15 (quinze) dias, contados da 
intimação do locatário, por si ou seu advoga-
do, quando houver, na contestação, pedido 

de retomada fundado em melhor proposta de 
terceiro.

§ 2º A desocupação liminar somente será 
indeferida se:

I – a proposta de terceiro não atender 
aos requisitos do § 2º do art. 72;

II – o locatário aceitar, em réplica, as mes-
mas condições ofertadas pelo terceiro.

§ 3º A execução provisória da retomada 
fica condicionada à prestação de caução no 
valor não inferior a 6 (seis) meses nem supe-
rior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado 
até a data da prestação da caução.”

“Art. 75. Sendo executada provisoria-
mente a decisão ou sentença que conceder 
a retomada do imóvel, o locatário terá direito 
a reclamar, em ação própria, indenização por 
perdas e danos, caso a ação renovatória venha 
a ser julgada procedente ao final da demanda, 
vedado, em qualquer hipótese, o retorno do 
locatário ao imóvel.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Fernando de Fabinho, Deputado Fe-
deral – Democratas/ BA.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou por unanimidadeo Projeto de Lei nº 
71/2007 e a Emenda nº 1 apresentada na Comissão, 
na forma do substitutivo, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Fernando de Fabinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jilmar Tatto – Presidente, João Maia, Renato 

Molling e José Guimarães – Vice-Presidentes, Ber-
nardo Ariston, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Fernando 
de Fabinho, Fernando Lopes, Jurandil Juarez, Laurez 
Moreira, Lúcio Vale, Miguel Corrêa, Osório Adriano, 
Sérgio Moraes, Felipe Bornier, Guilherme Campos e 
Vicentinho Alves.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – 
Deputado Jilmar Tatto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 627-A, DE 2007 
(Do Sr. Frank Aguiar)

Autoriza o Poder Executivo a incluir o 
ensinamento do Código Nacional de Trânsi-
to na grade curricular das escolas públicas 
e privadas, do maternal, ensino fundamen-
tal, ensino médio e curso normal, em todo 
território nacional e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
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Transportes, pela aprovação, com substitu-
tivo (relator: Dep. Jackson Barreto).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

Chega para exame deste Órgão Técnico o projeto 
de lei em epígrafe, que, mediante autorização ao Po-
der Executivo, pretende inserir na grade curricular de 
todo o ensino pré-universitário o estudo do Código de 
Trânsito Brasileiro, denominado, inadvertidamente, de 
Código Nacional de Trânsito, nome da lei anterior.

A proposta tem como objetivos: difundir o co-
nhecimento das regras e normas de trânsito de forma 
compatível com a maturidade do aluno; divulgar a com-
preensão da necessidade de respeitar essas normas, 
tendo em vista o bem da coletividade; e promover a 
mudança de comportamento no trânsito a partir de 
atitudes responsáveis e cidadãs. 

No PL destaca-se a preocupação com a distri-
buição do conteúdo ministrado ao longo de todo o ano 
letivo e com sua transversalidade, que diz respeito a 
compatibilização desse conteúdo com a grade curri-
cular ministrada.

O projeto especifica, ainda, os conteúdos a se-
rem ministrados por série: na primeira, a abordagem 
é feita a partir da sala de aula, que é o menor espaço 
ocupado pelo aluno na escola; na segunda série, pre-
vê o conhecimento do local de moradia do estudante 
via a abordagem do bairro e ou da cidade; na terceira 
série, estudam-se a via, a sinalização e os elementos 
componentes do Trânsito em geral; na quarta série, 
ensina-se o comportamento do homem em relação à 
legislação de trânsito e outras normas. 

Para assegurar sua efetivação, o PL propõe a 
parceria entre as unidades de ensino e o DETRAN, a 
quem caberia a assessoria pedagógica, mediante a 
visita dos alunos ao órgão e a realização de palestras, 
oficinas, exposições e concursos. No entanto, a car-
ga horária seria flexível, sendo definida pela proposta 
pedagógica de cada escola. 

Embora a proposta considere como voluntária a 
adesão da escola e do professor ao projeto educati-
vo, garante-se à escola o material didático na forma 
de fitas de vídeo, cds com músicas para o trânsito, li-
vros, entre os quais o do Código de Trânsito Brasileiro 
e cartaz de sinalização.

Sobre as aulas, o PL propõe que sejam basea-
das na observação do que ocorre nas ruas e em no-
tícias de jornais e revistas, sobre as quais os alunos 
devem ter uma visão crítica, para formular suas pró-
prias conclusões.

As despesas com a implantação do projeto cor-
rerão à conta de dotações orçamentárias próprias do 
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), fi-
cando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares, em caso de necessidade. 

De acordo com a justificação do autor, Deputado 
Frank Aguiar, o projeto de lei sob análise tem como 
objetivo preparar as crianças, jovens e adolescentes 
para o bom desempenho no trânsito, sendo importante 
tanto para motoristas, quanto para pedestres. O Parla-
mentar acredita que a educação transforma compor-
tamentos e potencializa o desenvolvimento de valores 
e atitudes, sendo um meio eficiente para a construção 
de um trânsito mais humano e cidadão.

Esgotado o prazo regimental, esta Comissão 
de Viação e Transportes não recebeu emendas ao 
projeto. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

De plano, temos a destacar a denominação equi-
vocada do Código de Trânsito no projeto de lei em apre-
ço, que trata do Código Nacional de Trânsito, lei revo-
gada expressamente no art. 341 do Código vigente. 

Como é de conhecimento geral, a educação no 
trânsito foi um dos pilares da elaboração da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, juntamente com a fiscaliza-
ção eficiente e preceitos legais severos.

Há que se considerar a necessidade do estado 
tutelar o ato de dirigir, em razão de sua relação social. 
Embora sob o comando do indivíduo, o comportamen-
to do motorista ao volante repercute no seu ambiente 
de convivência, contribuindo para a saúde, segurança 
e paz no trânsito. Daí a importância da educação no 
trânsito na formação do motorista consciente de sua 
responsabilidade. 

Acreditamos que a importância desse tema justifi-
ca a preocupação do Deputado Frank Aguiar, trazendo-o 
à discussão neste fórum, mediante a apresentação do 
PL nº 627, de 2007. De caráter autorizativo ao Poder 
Executivo, a proposta sugere a inclusão do Código de 
Trânsito na grade curricular do ensino fundamental e 
médio, inclusive na modalidade do curso normal, de 
todas as escolas públicas e privadas do país.

Ressalte-se que enquanto a ementa do PL inclui o 
maternal, o art. 1º não menciona esse nível de ensino. 
Outro termo que demanda ajuste é o que refere o antigo 
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departamento estadual de trânsito – DETRAN, deno-
minado de órgão executivo de trânsito pelo CTB. 

Apesar da educação no trânsito estar contem-
plada em um capítulo próprio no CTB, os resultados 
de sua aplicação nos dez anos de vigência da lei são 
inexpressivos, tendo em vista o aumento do número 
de acidentes de trânsito com vítimas. 

Considerando que um projeto de lei autorizati-
vo é inócuo, por não obrigar seu cumprimento, que a 
relevância do assunto merece a devida consideração 
e que o tema recebe tratamento no CTB, propomos 
vitalizar a matéria mediante sua introdução no art. 76 
do Código vigente, com vistas a aperfeiçoar o capítulo 
dedicado à educação para o trânsito. 

Assim, voto pela APROVAÇÃO do PL nº 627, de 
2007, na forma do Substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2008. – 
Deputado Jackson Barreto, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 627, DE 2008

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 2003, que institui o Código Brasileiro 
de Trânsito para dispor sobre e educação 
para o trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera ao art. 76 da Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997, que institui o Código Brasileiro de 
Trânsito, para dispor sobre a educação para o trânsito.

Art. 2º O art. 76 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 76.  ................................................
§ 1º  .......................................................
I – a adoção, em todos os níveis de ensi-

no, de um currículo interdisciplinar com conte-
údo programático sobre este Código, cidadania 
e segurança de trânsito, a ser distribuído ao 
longo do ano;

 ..............................................................
§ 2º O planejamento e as ações coorde-

nadas entre os órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito e de Educação devem 
considerar a assessoria pedagógica daque-
les a estes e a participação dos alunos em 
atividades complementares, como palestras, 
oficinas, concursos e exposições.

§ 3º As aulas devem ter por base a meto-
dologia direta da observação do ambiente de 
vivência do aluno, considerando o trânsito na 
rua, no bairro e na cidade, além de pesquisa 
em fontes de informação secundárias, como 
jornais e revistas.” (NR) 

Art. 3º Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao 
da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2008. – 
Deputado Jackson Barreto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 627/07, com substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Jackson Barreto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre 

Silveira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarat-
tini, Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, 
Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael 
Varella, Mauro Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, 
Tadeu Filippelli, Vanderlei Macris, Wellington Roberto, 
Arnaldo Jardim, Claudio Cajado, Damião Feliciano, 
Gonzaga Patriota, José Airton Cirilo, Marinha Raupp 
e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.039-A, DE 2007 
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Altera a Lei nº 7.920, de 12 de dezem-
bro de 1989, para dispor sobre isenção do 
pagamento da tarifa aeroportuária; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação (relator: DEP. VAN-
DERLEI MACRIS).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O Projeto de Lei em análise, de autoria do no-
bre Deputado Ciro Nogueira, altera a Lei nº 7.920/89, 
que “Cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e dá ou-
tras providências”, para dispor sobre a isenção desse 
adicional ao passageiro de vôo destinado a país da 
América do Sul.

De acordo com a proposição, os passageiros dos 
vôos destinados a países da América do Sul ficarão 
isentos do Adicional de Tarifa Aeroportuária – ATAERO, 
incidente sobre a tarifa de embarque internacional.
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No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consideramos oportuna e de destacado mérito 
a iniciativa do Deputado Ciro Nogueira, autor da pro-
posição, que isenta os passageiros dos vôos destina-
dos a países da América do Sul do Adicional de Tarifa 
Aeroportuária – ATAERO, incidente sobre a tarifa de 
embarque internacional.

O Adicional de Tarifa Aeroportuária – ATAERO – 
no valor de 50% (cinqüenta por cento) sobre as tarifas 
aeroportuárias, e sobre as tarifas relativas ao uso dos 
auxílios à navegação aérea e das telecomunicações, 
foi criado em 12 de dezembro de 1989, pela Lei nº 
7.920, com o objetivo de levantar recursos para a apli-
cação em melhoramentos, reaparelhamento, reforma, 
expansão e depreciação de instalações aeroportuárias 
e da rede de telecomunicações e auxílio à navegação 
aérea. Os recursos arrecadados com a sua cobrança 
são divididos entre a Infraero, a autoridade aeronáutica 
e o Tesouro Nacional, sendo que, no caso dos vôos 
internacionais, metade da arrecadação do ATAERO é 
repassada diretamente aos cofres do Tesouro.

Nos vôos domésticos, não se sente muito o peso 
desse Adicional, porque a base de cálculo, ou seja, 
o valor da tarifa de embarque nas viagens internas, 
não chega a ser um valor considerável (no máximo 
R$19,62). Nos vôos internacionais, entretanto, o ATA-
ERO tem um peso significativo, considerando que a 
tarifa de embarque internacional aplicada nos principais 
aeroportos do País está hoje estabelecida em U$36,00 
(dólares americanos). Dessa forma, ao comprarmos 
um bilhete aéreo para Buenos Aires, por exemplo, es-
taremos desembolsando, entre tarifa de embarque e 
ATAERO, U$54,00. É um valor extremamente alto se 
considerarmos que o bilhete de passagem aérea para 
aquele destino pode ser encontrado, hoje, na faixa de 
U$200,00. Ou seja, na compra de uma passagem para 
a Argentina, cerca de 20% do valor total desembolsado 
refere-se à taxa de embarque. A situação é ainda pior 
se quisermos viajar de Curitiba para Montevidéu, por 
exemplo, pois cerca de 30% do valor gasto refere-se à 
taxa de embarque. É realmente desestimulante.

Por esse motivo, concordamos com o mérito da 
matéria, por considerarmos que a proposta é funda-
mental para o incremento dos negócios e do turismo 
entre os países da América do Sul. Estaremos, portanto, 
com a aprovação dessa proposição, contribuindo para 
o estreitamento das relações com os países vizinhos, 
que poderá refletir de maneira direta no incremento 
dos negócios, principalmente nas cidades localizadas 

nas regiões próximas às fronteiras. Além disso, essa 
medida poderá ter impacto significativo no crescimento 
do fluxo turístico entre os países da Região.

Cabe lembrar, entretanto, que a proposta em 
análise poderá ser questionada quanto à sua ade-
quação financeira e orçamentária, na medida em que 
não indica, na forma prevista na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), 
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e a 
forma de compensação para a renúncia de receita, 
apesar de sabermos que uma parte será compensa-
da pelo aumento da arrecadação da tarifa em virtude 
do crescimento do fluxo de passageiros do Brasil para 
os países sul-americanos. Esse aspecto, a nosso ver, 
deverá ser debatido com melhor propriedade no foro 
regimentalmente adequado, a Comissão de Finanças 
e Tributação, que apreciará a presente proposição 
logo a seguir.

Diante do exposto, no que cabe a esta Comis-
são regimentalmente analisar, somos pela Aprova-
ção, quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 1.039, de 
2007.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Depu-
tado Vanderlei Macris, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 1.039/07, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Vanderlei Macris, contra os votos dos 
Deputados Devanir Ribeiro e Carlos Zarattini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre 

Silveira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarat-
tini, Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, 
Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael 
Varella, Mauro Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, 
Tadeu Filippelli, Vanderlei Macris, Wellington Roberto, 
Arnaldo Jardim, Claudio Cajado, Damião Feliciano, 
Gonzaga Patriota, José Airton Cirilo, Marinha Raupp 
e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.416-A, DE 2007 
(Do Sr. Barbosa Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de se 
expressar as dimensões de produtos no 
sistema métrico decimal e dá outra pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
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Comércio, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. EDSON EZEQUIEL).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Defesa do Consumidor; e Constituição e Jus-
tiça 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 ementado, de autoria do nobre Depu-
tado Barbosa Neto, altera o artigo 31 do Código de 
Defesa do Consumidor, a fim de tornar obrigatória a 
apresentação de informações sobre produtos no sis-
tema métrico decimal. Em particular, estabelece que, 
no caso de telas de monitores de televisão e de com-
putador ou de televisores integrados, além do tama-
nho da diagonal do aparelho, deverão ser informadas 
a altura e largura da tela.

Em sua justificação, o ilustre autor destaca que 
as dimensões das telas de televisores e de monitores 
são expressas em polegadas, a despeito de o sistema 
métrico ser oficialmente adotado por nosso país. Se-
gundo o ilustre Deputado, com o advento das TVs de 
plasmas e de cristal líquido das mais variadas dimen-
sões, tornou-se ainda mais difícil para o consumidor 
proceder à comparação entre produtos.

O projeto está sujeito à apreciação conclusiva 
por este Colegiado, que ora o examina, e pela Comis-
são de Defesa do Consumidor. Caberá à Comissão 
de Constituição, Justiça e de Cidadania emitir parecer 
terminativo quanto à constitucionalidade e regimenta-
lidade da proposição. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao Projeto de Lei nº 1.416, de 2007.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Com o incremento do comércio entre regiões pró-
ximas e, posteriormente, entre diferentes continentes, 
tornou-se cada vez mais complexo comprar e vender 
produtos, cujas quantidades eram expressas em unida-
des de medidas diferentes e que não possuíam corres-
pondência entre si. Naqueles tempos, cada região ou 
cada país possuía seu próprio sistema de medida, que, 
na maioria das vezes, tinha como referência o corpo 
humano, como o palmo, braçada e a polegada.

Em 1789, com o intuito de resolver essa questão, 
foi criado o Sistema Métrico Decimal, que adotou, a 
princípio, três unidades básicas de medida: o metro, 
o litro e o quilograma. O Brasil e vários outros países 

assinaram a Convenção do Metro e passaram a ado-
tar o sistema. 

Apesar da adoção do sistema métrico, a polega-
da continuou sendo a medida usada para expressar 
as dimensões de televisores e de monitores de com-
putadores, como salienta o ilustre autor da proposi-
ção em análise. Essa prática tem gerado dúvidas e 
incertezas para o consumidor, contrariando o art. 31 
do Código de Defesa do Consumidor, que determina 
que as informações sobre produtos e serviços devem 
ser expressas de forma clara e precisa. 

A nosso ver, medidas como a ora proposta, que 
visem a diminuir a assimetria de informações no mer-
cado consumidor, reduzindo, assim, custos e desper-
dícios e aumentando a produtividade e a qualidade 
dos produtos, devem ser louvadas.

Propomos apenas duas alteração ao projeto em 
apreço. Devido à necessidade de medições mais pre-
cisas, na década de 50 o sistema métrico decimal foi 
substituído pelo Sistema Internacional de Unidades 
(SI), adotado pela Conferência Geral de Pesos e Me-
didas, cuja adesão pelo Brasil foi formalizada através 
do Decreto Legislativo nº 57, de 27 de junho de 1953. 
Posteriormente, foi publicada a Resolução nº 12, de 
1988, do Conselho Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial (Conmetro), que dispõe 
sobre as unidades de medida do SI e seu emprego. 
Por esse motivo, propomos, substituir a expressão 
“sistema métrico decimal” por “Sistema Internacional 
de Unidades”.

Outrossim, objetivando ofertar um maior prazo 
para adaptação a esta lei, aumentamos o período pre-
visto para entrada em vigor a partir da publicação de 
30 dias para 90 dias. 

Ante o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.416, de 2007, na forma do Subs-
titutivo em anexo. 

Sala da Comissão, 10 de julho de 2008. – Depu-
tado Edson Ezequiel, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 1.416, DE 2007

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
se expressar as dimensões de produtos 
no sistema métrico decimal e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, para obrigar que informações sobre 
as dimensões de produtos sejam expressas no siste-
ma internacional de medidas e que sejam informadas 
a largura e a altura das telas de monitores e de televi-
sores comercializados no País.
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Art. 2º O Art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar acrescido de parágrafos 
com a seguinte redação:

 “Art. 31.  ................................................
§ 1º Informações sobre as dimensões 

do produto deverão ser expressas no sistema 
internacional de medidas.

§ 2º Quando se tratar de telas de mo-
nitores de televisão e de computador ou de 
televisores integrados, além do tamanho da 
diagonal, deverão ser informadas a altura e a 
largura da tela.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2008. – Depu-
tado Edson Ezequiel, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o Pro-
jeto de Lei nº 1.416/2007, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Edson Ezequiel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jilmar Tatto – Presidente, João Maia, Renato 

Molling e José Guimarães – Vice-Presidentes, Ber-
nardo Ariston, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Fernando 
de Fabinho, Fernando Lopes, Jurandil Juarez, Laurez 
Moreira, Lúcio Vale, Miguel Corrêa, Osório Adriano, 
Sérgio Moraes, Felipe Bornier, Guilherme Campos e 
Vicentinho Alves.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Jilmar Tatto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.022-A, DE 2008 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Proíbe a comercialização, distribui-
ção e uso de buzina de pressão à base de 
gás propanobutano, envasado em tubo de 
aerossol e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação (relator: DEP. JOÃO MAIA).

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 em epígrafe, da lavra do ilustre Deputado 
Lincoln Portela, proíbe a comercialização, distribuição 
e uso de buzina de pressão à base de gás propanobu-
tano, envasado em tudo de aerossol, excetuando-se 
os casos em que o produto seja destinado à utilização 
em situações de emergência, em conformidade com 
regulamentação do Ministério da Saúde. 

O projeto prevê, ainda, que o descumprimento da 
lei sujeita o infrator às sanções administrativas e penais 
previstas no Código de Defesa do Consumidor e na 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura 
infrações à legislação sanitária federal. 

Em sua justificação, o nobre autor esclarece que 
a proposição visa a proibir a comercialização de um 
produto utilizado como entorpecente por jovens brasi-
leiros, que pode ocasionar sérios danos à saúde. 

Em consonância com o inciso II do artigo 24 do 
Regimento Interno desta Casa, a proposição está su-
jeita à apreciação conclusiva por este Colegiado, que 
ora a examina, e pela Comissão de Seguridade Social 
e Família. Caberá à Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania emitir parecer terminativo quanto à 
constitucionalidade e juridicidade do projeto.

Coube-nos, nos termos do art. 32, inciso VI, a 
honrosa tarefa de relatar o PL nº 3.022, de 2008, o 
qual, no prazo regimental, não recebeu emendas. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O consumo das chamadas “drogas alternativas” 
tem aumentado assustadoramente nos últimos anos, 
especialmente, entre jovens de pouca idade. Médicos 
têm alertado para o número crescente de jovens que 
dão entrada em hospitais devido aos efeitos nocivos 
causados pela ingestão de chás de pilha e fita, spray 
anti-respingo de solda e pela inalação de gás propano-
butano, presente em buzinas de pressão e isqueiros. 

O uso crônico dessas drogas, segundo estudo do 
Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, pode ser tão 
ou mais deletério do que o consumo de cocaína, face 
ao alto poder de intoxicação das drogas alternativas. 
A buzina de pressão produz um estado de euforia, re-
laxamento e bem-estar que pode ser seguido por náu-
seas, vômitos, perdas da capacidade motora, lapso de 
memória, convulsões e até morte por asfixia. Portanto, 
é inegável o mérito sanitário da matéria em tela.

As substâncias componentes destas drogas são 
utilizadas como matéria-prima dos mais diversos bens 
produzidos pela indústria como medicamentos, pilhas, 
fitas cassete ou de vídeo e até em brinquedos. Por isso, 
podem ser adquiridas com facilidade em lojas, bancas 
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de jornais, farmácias e outros estabelecimentos comer-
ciais, sendo, por isso, consideradas drogas “lícitas”. 

A nosso ver, portanto, a proibição da venda e uso 
da buzina de pressão constituí apenas um passo, que 
deve ser dado, mas que não traz uma solução definiti-
va para esse grande problema. Ao proibir a venda de 
uma substância, seu consumo pode ser substituído 
pelo uso de outra, também disponível e de fácil aces-
so no mercado. 

Por outro lado, estender a proibição a todas as 
substâncias utilizadas como entorpecentes não nos 
parece viável do ponto de vista econômico. Mesmo 
se exeqüível fosse coibir a comercialização de pro-
dutos que contenham substâncias potencialmente 
nocivas, provavelmente outras seriam rapidamente 
descobertas.

Há que se considerar também que a proibição da 
comercialização da buzina de pressão pode estimular 
o surgimento de um mercado paralelo, o qual, com fre-
qüência, está associado a outras práticas ilícitas. 

Apesar das ponderações mencionadas, todavia, 
cremos que a comercialização da buzina de pressão à 
base de gás propanobutano deva ser proibida. A esse 
respeito, informamos que tal medida já foi implementada 
pela Prefeitura Municipal de Amparo, Estado de São Paulo, 
por meio de lei. Não obstante, destacamos a necessidade 
de fiscalização e de fortalecimento de ações educativas, 
como forma de conscientizar os jovens sobre os riscos 
associados ao consumo dessas substâncias.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.022, de 2008. 

Sala da Comissão, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado 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 
3.022/2008, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado João Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jilmar Tatto – Presidente, João Maia, Renato 

Molling e José Guimarães – Vice-Presidentes, Dr. Ubia-
li, Edson Ezequiel, Jurandil Juarez, Lúcio Vale, Osório 
Adriano, Francisco Praciano, Guilherme Campos, Re-
ginaldo Lopes, Vanderlei Macris e Vicentinho Alves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Jilmar Tatto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.066-A, DE 2008 
(Do Sr. Asdrubal Bentes)

Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que aprova o Plano Nacional 

de Viação, de modo a incluir no item 4.2 da 
Relação Descritiva dos Portos Marítimos, 
Fluviais e Lacustres, os portos que especi-
fica; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação, com substi-
tutivo (relator: DEP. ELISEU PADILHA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo nobre 
Deputado Asdrubal Bentes, pretende incluir, na Rela-
ção Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacus-
tres, integrante do Anexo ao Plano Nacional de Viação 
(PNV), aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, dois novos portos fluviais denominados Ma-
rabá, localizado no rio Tocantins, e Bujaru, localizado 
no rio Guamá, ambos no Estado do Pará. 

De acordo com o art. 32, XX, a, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral.”

Nos termos regimentais, não foram apresentadas 
emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei sob exame pretende incluir, na 
Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e 
Lacustres constante do Anexo da Lei nº 5.917/73, 
que aprova o Plano Nacional de Viação (PNV), dois 
novos portos fluviais com os mesmos nomes das ci-
dades onde se localizam, Marabá e Bujaru. Marabá 
é a segunda cidade mais importante do Estado do 
Pará situada nas margens do rio Tocantins e pratica-
mente no início da represa de Tucuruí. A cidade de 
Bujaru localiza-se a aproximadamente 50 quilôme-
tros de distância de Belém, capital do mesmo Estado, 
às margens do rio Guamá. O principal objetivo deste 
projeto de lei é, portanto, viabilizar esses dois portos 
fluviais na hidrovia Araguaia-Tocantins, tornando-se 
integrantes do PNV.

Inicialmente, é preciso esclarecer que o Porto de 
Marabá já consta da Relação Descritiva dos Portos 
Marítimos, Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de 
Viação. Dessa forma, a nossa análise recairá apenas 
sobre o Porto de Bujaru.
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Nesse sentido, concordamos com o mérito da 
matéria, pois o transporte hidroviário, em grande parte 
do Norte e Centro-Oeste brasileiros, implica percursos 
que dependem do traçado natural dos rios e, conse-
qüentemente, dos tempos de viagem excessivos. As 
rodovias existentes não conseguem também atingir 
todas as cidades ou vilas de forma eficiente para re-
cebimento e distribuição de insumos. 

Portanto, a inclusão desse porto pode ser estra-
tégica para melhor fundamentar o atual Plano Nacional 
de Viação (PNV) na região em questão, proporcionan-
do a aceleração do crescimento econômico atrelado à 
geração de novos empregos, 

É preciso levar em consideração também que a 
inclusão do porto fluvial de Bujaru no PNV permitirá a 
alocação de recursos da União para a sua ampliação 
e modenização. 

Por esse motivo, reconhecendo o mérito da pre-
sente proposta, que permite a inclusão do porto pa-
raense de Bujaru, ao longo do rio Guamá, no Siste-
ma Portuário Nacional, somos pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 3.066, de 2008, na forma do substi-
tutivo anexo. 

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008. – Depu-
tado Eliseu Padilha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 3.066, DE 2008

 Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, o porto que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva dos Porto Marítimos, 

Fluviais e Lacustres do Sistema Portuário Nacional, 
constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, passa a vigorar, acrescida do porto fluvial com 
a mesma denominação da cidade de Bujaru, localiza-
do no rio Guamá.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008. – 
Deputado Eliseu Padilha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.066/08, com substitutivo, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Eliseu Padilha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre 

Silveira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarat-

tini, Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, 
Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael 
Varella, Mauro Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, 
Tadeu Filippelli, Vanderlei Macris, Wellington Roberto, 
Arnaldo Jardim, Claudio Cajado, Damião Feliciano, 
Gonzaga Patriota, José Airton Cirilo, Marinha Raupp 
e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.137-A, DE 2008 
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o monitora-
mento eletrônico do trânsito; tendo pare-
cer da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação deste e pela rejeição do 
de nº 3.402/2008, apensado (relator: DEP. 
ILDERLEI CORDEIRO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Chega para exame desta Comissão de Viação 
e Transportes, o projeto de lei em epígrafe, que altera 
os arts. 21, 24, 256 e 280 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, de criação do Código de Trânsito 
Brasileiro, e acrescenta-lhe o art. 266-A, para dispor 
sobre o monitoramento eletrônico do trânsito.

Nos arts. 21, 24 e 256, as modificações propos-
tas ao PL resumem-se à aposição da palavra “verbal” 
nos incisos VI, VII e I, respectivamente, para incorporar 
esse tipo de advertência à escrita, em vigor. 

O art. 266-A foi acrescido para qualificar a aplica-
ção da penalidade de advertência verbal a todo infrator 
de trânsito, por qualquer tipo de infração observada 
por meio de sistema de monitoramento eletrônico em 
tempo integral previsto no § 2º do art. 280.

Modificou-se o § 2º do art. 280, introduzindo a 
comprovação de infração por meio de sistema de mo-
nitoramento eletrônico em tempo integral, a ser regu-
lamentado pelo CONTRAN.

Na justificação, o Deputado Jorguinho Maluly 
argumenta que seu projeto de lei adequa o Código 
de Trânsito Brasileiro à evolução tecnológica em cur-
so, que coloca à disposição do mercado aparelhos de 
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áudio acoplados a câmaras de vídeo, os quais funcio-
nando em rede permitem um controle mais efetivo do 
comportamento do usuário de trânsito.

A esta proposta foi apensado o PL nº 3.402, de 
2008, que acrescenta os parágrafos 5º e 6º ao art. 280 
do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
utilização de sistemas automáticos não metrológicos 
na fiscalização de trânsito. O § 5º veda a utilização de 
sistemas automáticos não metrológicos estáticos ou 
móveis na fiscalização de trânsito. O aparelho estáti-
co pode ser removido de um lugar a outro, mas para 
funcionar precisa ser fixado em algum elemento fixo. 
O móvel, como o nome define, pode funcionar na mão 
de um agente ou em um carro em movimento.

Por sua vez, o § 6º admite a utilização de sistema 
automático não metrológico fixo, condicionando-o à in-
dicação por meio de sinalização vertical educativa, con-
forme regulamento do CONTRAN. No prazo regimental, 
não foram apresentadas emendas aos projetos.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

O controle eletrônico como apoio à fiscalização 
de ambientes, seja individual ou em redes integradas, 
tornou-se comum nos dias atuais. Lojas, bancos, su-
permercados, escolas, prisões, repartições públicas, 
consultórios, hospitais, edifícios de moradia e de ser-
viços, além de condomínios residenciais o utilizam 
fartamente. 

A novidade foi introduzida no controle do trânsito, 
mostrando-se eficiente na fiscalização do excesso de 
velocidade, ultrapassagem de sinal vermelho e parada 
indevida sobre a faixa de pedestre.

Ainda em relação ao trânsito, os aparelhos passa-
ram a ser usados no monitoramento viário, mostrando-
se um aliado indispensável dos órgãos responsáveis 
pelo controle da fluidez do tráfego, mediante a transmis-
são de imagens em tempo real de vias, cruzamentos 
e pontes, entre outros. Esse acompanhamento pode 
subsidiar tomadas de decisões e o planejamento do 
trânsito, além de dar suporte a ações imediatas de 
socorro nos casos de acidentes.

Mais recentemente, ao sistema em operação 
foram incorporados aparelhos de áudio com raio de 
alcance de cinqüenta metros. Na forma de uma rede 
integrada, as câmaras de áudio e vídeo foram usadas 
primeiramente na cidade de Middlesbrough, localiza-
da na região nordeste da Inglaterra, para controlar o 
comportamento da população. Após um ano de insta-
lação, os resultados mostraram-se promissores para 
os delitos de natureza leve e média.

No Brasil, temos inúmeros exemplos da utilização 
do monitoramento eletrônico em tempo integral como 
ferramenta para a gestão das cidades. 

A instalação do equipamento, apenas com ví-
deo, nos centros de São Paulo, Cuiabá, Petrópolis 
e na Praia de Ponta Negra, em Natal, vem apresen-
tando resultados animadores na redução dos atos de 
vandalismo, na criminalidade e como ferramenta de 
controle do trânsito. 

As cidades de Piracicaba e São Sebastião, em 
São Paulo, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, implan-
taram sistemas de áudio e vídeo, pelo qual divulgam 
mensagens educativas de cunho genérico, por ocasião 
do registro de delitos flagrados ao vivo, tendo em vista 
a falta de base legal para a emissão de advertências 
verbais direcionadas exclusivamente ao infrator. Tal 
vácuo jurídico fica devidamente atendido pelo projeto 
de lei sob exame, que insere no rol de penalidades 
previstas no CTB, a advertência verbal, e legitima o 
aparelho eletrônico e o equipamento audiovisual, na 
forma individual ou como sistema de monitoramento 
em tempo integral, entre os meios de comprovação da 
infração do trânsito.

A utilização desses sistemas certamente con-
tribuirá para a maior segurança da população, com a 
redução já comprovada da criminalidade, promovendo 
melhor gerenciamento do trânsito.

A proposta em apenso, PL nº 3.402, de 2008, 
trata da utilização de sistemas automáticos não me-
trológicos na fiscalização de trânsito. Esses sistemas 
são usados na fiscalização de infrações que não de-
mandam a tomada de medidas, a exemplo do avanço 
de sinal vermelho, parada em faixa de pedestre e es-
tacionamento em local proibido, entre outras. 

Ao proibir o uso desses aparelhos nas formas es-
tática e móvel e permitir a forma fixa, desde que seja 
antecedida de sinalização vertical educativa, conforme 
legislação do CONTRAN, o legislador avança em sea-
ra própria a esse órgão máximo normativo do Sistema 
Nacional de Trânsito.

Afinal, a matéria é objeto das Resoluções nº 165, 
de 2004 e 174, de 2005, que contemplam a utilização 
de sistemas automáticos não metrológicos de fisca-
lização. Esses sistemas abrangem as formas móvel, 
estática e fixa, exigindo apenas para o sistema móvel 
a identificação eletrônica do local da infração ou a pre-
sença da autoridade ou do agente da autoridade de 
trânsito neste local. 

De fato, o inciso I do parágrafo único do art. 5º 
da Resolução nº 165, de 2004, não obriga a coloca-
ção de sinalização vertical de indicação educativa da 
presença desses sistemas não metrológicos, ao con-
trário da fiscalização para medir a velocidade, que in-
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dependente do meio utilizado deve ser anunciada em 
sinalização vertical, conforme o art. 5º-A da Resolução 
nº 146, de 2003. 

À frente de uma aparente contradição, temos 
que considerar que a questão do disciplinamento do 
conjunto de meios existentes para a comprovação da 
infração de trânsito mostra-se extensa e complexa, em 
razão da peculiaridade de cada um deles, que encon-
tram nas normas emanadas do CONTRAN o fórum 
adequado de tratamento, pela flexibilidade e agilida-
de a que são afeitas. O detalhamento e especificidade 
dessas matérias não se afinam com o texto legal, de 
natureza concisa e objetiva e cuja aprovação implica 
em processo legislativo demorado.

Ademais, é preciso ter em conta que no dia 4 de 
dezembro de 2007, o PL nº 3.140, de 2000, e seus 
25 apensados, que propõem mudanças em relação 
aos meios e às formas de fiscalização das infrações 
de trânsito, com propostas de teor similar ao PL sob 
exame, foram rejeitadas por unanimidade neste Ór-
gão Técnico.

Assim, com base nos argumentos enunciados, 
votamos pela APROVAÇÃO do PL nº 3.137, de 2008, 
e pela REJEIÇÃO do apenso, PL nº 3.402, de 2008.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – Depu-
tado Ilderlei Cordeiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.137/08 e rejeitou o Projeto de 
Lei nº 3.402/08, apensado, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Ilderlei Cordeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre 

Silveira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarat-
tini, Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, 
Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael 
Varella, Mauro Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, 
Tadeu Filippelli, Vanderlei Macris, Wellington Roberto, 
Arnaldo Jardim, Claudio Cajado, Damião Feliciano, 
Gonzaga Patriota, José Airton Cirilo, Marinha Raupp 
e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.190-A, DE 2008 
(Do Sr. Max Rosenmann)

Dá nova redação ao art. 328 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
“Institui o Código de Trânsito Brasileiro”, 
para determinar o perdimento e a doação 

dos veículos não reclamados no prazo de 
quatro meses; tendo parecer da Comissão 
de Viação e Transportes, pela rejeição des-
te e pela aprovação do de nº 3.346/2008, 
apensado, com substitutivo (relator: DEP. 
SANDES JÚNIOR).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Chega para exame desta Comissão de Viação 
e Transportes, o projeto de lei em epígrafe, que modi-
fica o art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, o qual institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
Determina, a proposta, que os veículos apreendidos 
ou removidos a qualquer título e não reclamados por 
seus proprietários no prazo de cento e vinte dias se-
rão dados como perdidos, a favor do ente a que se 
subordina o órgão ou entidade executivo rodoviário 
responsável pela apreensão ou remoção, e doados a 
órgãos ou entidades públicas ou que prestem servi-
ços de relevante interesse nacional. Saliente-se que o 
prazo atual é de noventa dias e que o veículo é levado 
à hasta pública, sendo o valor arrecadado destinado 
ao proprietário, descontada a dívida relativa a multas, 
tributos e encargos legais.

O autor, Deputado Max Rosenmann, defende a 
idéia do perdimento e doação de veículo recolhido a 
depósito e nele abandonado pelo proprietário, num 
prazo em que ainda esteja em perfeitas condições de 
uso e possa ser útil na prestação de serviço de cará-
ter social.

A esse PL foi anexado o Projeto de Lei nº 3.346, 
de 2008, de autoria do Deputado Alfredo Kaefer, que 
altera os arts. 262 e 328 da lei de criação do Código 
de Trânsito Brasileiro. 

No art. 262, que trata do recolhimento ao depó-
sito do órgão executivo de trânsito, por até trinta dias, 
de veículo apreendido em decorrência de penalidade 
aplicada, o PL sob exame acresce o § 5º, prevendo a 
suspensão do prazo assinalado até a decisão final de 
recurso interposto contra a apreensão do veículo. 

No art. 328, o PL em foco também duplica o pra-
zo atual de noventa dias para o proprietário reclamar 
o veículo apreendido. Findo esse tempo, o veículo em 
bom estado de conservação ou recuperável seria en-
caminhado aos órgãos federais de segurança pública 
e aquele irrecuperável seria levado à hasta pública, 
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sendo deduzido do valor arrecadado os débitos por-
ventura existentes vinculados ao automotor e o res-
tante dividido igualmente ente o Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) e o ex-proprietário, que 
teria cento e oitenta dias para retirar o montante de-
positado em conta judicial, sob pena de ao final des-
se prazo perdê-lo para o Fundo referido. O parágrafo 
único aposto estende a aplicação do artigo, no que 
couber, aos animais apreendidos, mantendo, o prazo 
de reclamação em noventa dias.

Após a análise deste Órgão Técnico, as propostas 
serão encaminhadas para o exame da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, às quais foram 
distribuídas para apreciação em caráter conclusivo.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

O art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, de criação do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), prevê que o veículo apreendido ou removido 
a qualquer título pela fiscalização de trânsito e o ani-
mal não reclamados pelo respectivo proprietário, no 
prazo de noventa dias, serão levados à hasta pública, 
deduzindo-se do valor arrecado o montante de débitos 
existentes relativos a multas, tributos e encargos le-
gais, sendo o restante, se houver, depositado à conta 
do ex-proprietário, na forma da lei.

Sobre o assunto, o CTB pautou-se na Lei nº 6.575, 
de 30 de setembro de 1978, que “Dispõe sobre o de-
pósito e venda de veículos removidos, apreendidos e 
retidos em todo o território nacional”, que foi editada 
para regulamentar o antigo Código Nacional de Trânsi-
to, antecessor do código atual. Essa norma, que ainda 
se encontra em vigor, trata dos veículos mantidos em 
depósitos pelos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados ou Municípios.

A norma legal assinalada encontra amparo na 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil, cujo art. 1.225, I, define a propriedade 
como direito real, do latim res, que significa coisa. Sobre 
a propriedade o art. 1.118 estabelece: O proprietário 
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injus-
tamente a possua ou detenha. 

Todas essas leis foram emanadas do art. 5º, LIV, 
da Constituição Federal, que estipula entre os direitos 
individuais, o seguinte: ninguém será privado da liber-
dade ou de seus bens sem o devido processo legal.

De todo o arcabouço legal transposto, podemos 
afirmar que é injurídico e inconstitucional estabelecer 
a perda da propriedade do veículo apenas por medida 

administrativa, sem que ocorra o processo judicial ca-
bível, inclusive com o uso de todos os instrumentos de 
defesa e contraditório previstos no Estado de Direito.

Assim, o perdimento de veículo apreendido ou 
removido para órgãos públicos de trânsito e sua do-
ação a órgãos ou entidades públicas ou que prestem 
serviços de relevante interesse social e também para 
órgãos de segurança, como pretendem os projetos 
aqui examinados, não encontram amparo legal. Qual-
quer decisão em contrário do legislativo federal abriria 
um precedente, que colocaria em risco um dos pila-
res do sistema capitalista, qual seja o da propriedade 
privada.

Além disso, é preciso ressaltar que o perdimento 
do bem é medida extremada, imposta aos que praticam 
ato de grande nocividade à sociedade, caso do tráfico 
e produção de drogas (perda de veículos e terras) ou 
assalto, seqüestro, etc (perda dos bens utilizados na 
ação). Equiparar as infrações de trânsito que dão ori-
gem a apreensão do veículo às atividades supra men-
cionadas é ir de encontro a um dos princípios básicos 
do direito penal, o da proporcionalidade das penas.

Resta-nos para análise, a modificação aposta ao 
art. 262 do CTB, na forma do § 5º acrescido ao disposi-
tivo pelo PL nº 3.346, de 2008, que propõe a suspensão 
do prazo de trinta dias previsto no caput, para a perma-
nência do veículo em depósito, até a decisão final de 
recurso interposto contra a apreensão do veículo. 

Na prática, como fiel depositário do bem, o órgão 
executivo de trânsito é responsável pelo veículo apre-
endido até que ele seja devolvido ao seu proprietário 
ou levado à hasta pública. Para ter um efeito positivo, 
a suspensão pretendida deveria ser acompanhada da 
supressão correspondente da obrigação do pagamento 
da estadia pelo proprietário do veículo. Além de benefi-
ciar o proprietário, garantindo-lhe a ampla defesa, sem 
ônus adicional, a perda de receita seria um incentivo 
às JARIs para responder em tempo hábil os recursos 
impetrados contra a apreensão.

Pelas razões expostas, nosso voto é pela RE-
JEIÇÃO do Projeto de Lei nº 3.190, de 2008, e pela 
APROVAÇÃO do Projeto de lei nº 3.346, de 2008, na 
forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Sandes Júnior, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 3.346, DE 2008

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a suspensão 
do prazo de custódia do veículo apreendido 
e do ônus ao proprietário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 262 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a suspensão do 
prazo de custódia de veículo apreendido e do ônus 
correspondente ao proprietário.

Art. 2º Acrescente-se o seguinte § 5º ao art. 262 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997:

“Art. 262.  
 ..............................................................
§ 5º O prazo previsto no caput fica sus-

penso até a decisão final de recurso interposto 
contra a apreensão do veículo, sem ônus para 
seu proprietário.” 

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

Sala da Comissão, 16 de julho de 2008. – Depu-
tado Sandes Júnior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 3.190/08 e aprovou o Projeto de Lei nº 3.346/2008, 
apensado, com substitutivo, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Sandes Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre Sil-

veira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarattini, 
Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Eliseu 
Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, 
Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael Varella, Mauro 
Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Filippelli, 
Vanderlei Macris, Wellington Roberto, Arnaldo Jardim, 
Claudio Cajado, Damião Feliciano, Gonzaga Patriota, 
José Airton Cirilo, Marinha Raupp e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.214-A, DE 2008 
(Do Sr. Alexandre Silveira)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 – Código de Trânsito Brasilei-
ro, para estabelecer a perda do veículo em 
caso de condenação por homicídio culposo 
no trânsito; tendo parecer da Comissão de 
Viação e Transportes, pela rejeição (relator: 
DEP. MOISES AVELINO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Mérito e Art. 54, RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em exame acrescenta o art. 294-A 
ao Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a per-
da, em favor da União, dos instrumentos de crime de 
homicídio culposo na direção de veículo automotor, res-
salvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Determina que em qualquer fase da investigação 
ou da ação penal poderá o juiz decretar, como medida 
cautelar, de ofício, em decisão motivada, a apreensão 
ou seqüestro desses veículos. 

Estabelece que, da decisão que decretar a sus-
pensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 
requerimento do Ministério Público, caberá recurso 
sem sentido estrito, sem efeito suspensivo. E, quan-
do as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o 
Ministério Público, nomeará pessoa qualificada para a 
administração dos veículos automotores apreendidos 
ou seqüestrados, mediante termo de compromisso.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Embora reconheçamos a justeza da preocupação 
do autor do projeto, como, aliás, a de todos os brasileiros, 
em deter o número de acidentes e mortes no trânsito 
em nosso País, acreditamos que a pena de perda do 
veículo que tenha sido instrumento do cometimento de 
crime culposo é desproporcional para uma ação que tem 
as características de não ter sido premeditada.

Torna-se mais inadequada ainda a determinação 
do seqüestro do veículo instrumento do crime culposo 
de trânsito, em qualquer fase da investigação ou da ação 
penal. Isso porque a Constituição Federal em seu art. 5º, 
LIV estabelece que “ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Se o próprio Código de Trânsito estabelece, no § 
1º do seu art. 293, que o réu será intimado a entregar 
à autoridade judiciária a Permissão para Dirigir ou a 
Carteira de Habilitação, dentro de quarenta e oito horas 
após transitada em julgado a sentença condenatória, 
vemos que realmente não faz sentido o seqüestro do 
veículo antes da condenação.

Por outro lado, um crime culposo de trânsito é de 
responsabilidade do condutor, o qual, muitas vezes, 
nem proprietário do veículo é. Além disso, a menos 
que haja provas cabais, o proprietário do veículo se-
ria responsável por determinadas infrações de trânsito 
cometidas pelo condutor de seu veículo, mas não ne-
cessariamente por crimes culposos de trânsito. 
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Dessa forma, para atender o projeto, a lei só va-
leria, no final das contas, para o condenado que fosse 
proprietário do veículo instrumento do crime culposo. 
Isso a tornaria parcial, portanto, indesejável.

Diante desses aspectos, somos pela rejeição do 
PL nº 3.214, de 2008.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2008. – 
Deputado Moisés Avelino, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.214/08, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Moises Avelino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre Sil-

veira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarattini, 
Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Eliseu 
Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, 
Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael Varella, Mauro 
Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Filippelli, 
Vanderlei Macris, Wellington Roberto, Arnaldo Jardim, 
Claudio Cajado, Damião Feliciano, Gonzaga Patriota, 
José Airton Cirilo, Marinha Raupp e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.251-A, DE 2008 
(Da Sra. Aline Corrêa)

Altera o inciso IV do art. 252 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
proibir a direção de veículos sem a utiliza-
ção de calçado; tendo parecer da Comis-
são de Viação e Transportes, pela rejeição 
(relator: DEP. DEVANIR RIBEIRO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Para análise desta Comissão comparece o pro-
jeto de lei acima ementado, de autoria da ilustre Depu-
tada Aline Corrêa, cujo objetivo é o de proibir a direção 
de veículo por condutor descalço ou calçado apenas 
com meias, para o que sugere alteração no Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB.

Na justificação da proposta, a autora defende que a 
atual redação do inciso IV do art. 252 do CTB dá margem 
a uma interpretação de que o veículo pode ser condu-
zido por um motorista que esteja descalço, ou mesmo 
calçado apenas com meias, situações que considera 
serem comprometedoras da segurança do trânsito.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Embora consideremos louvável a intenção da 
eminente autora da matéria, que busca aumentar a 
segurança do trânsito, por meio da proibição ao con-
dutor de dirigir veículo automotor descalço ou calçado 
apenas com meias, julgamos que os princípios que 
sustentam a proposição estão equivocados, pelos 
motivos que passamos a expor.

Inicialmente, no que concerne ao calçado dos condu-
tores de automóveis, entendemos adequada a atual restri-
ção imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que 
proíbe a condução de veículos “usando calçado que não se 
firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais”. 
Essas situações são, em nossa opinião, as que realmente 
podem trazer prejuízos à segurança do tráfego.

Quanto à condução de automóveis descalço, atu-
almente permitida pela legislação em vigor, conside-
ramos não trazer risco algum à segurança do tráfego, 
especialmente quanto à firmeza e à agilidade no uso 
dos pedais. Diferentemente dos chinelos, ou mesmo 
dos sapatos de salto alto, que podem efetivamente 
comprometer a utilização dos pedais, a própria anato-
mia do pé humano garante uma boa aderência e total 
agilidade para a condução de um veículo.

Ademais, entendemos que a proibição, em texto 
de lei, de qualquer tipo de conduta no trânsito, deve 
estar pautada em critérios inequívocos de segurança, 
sob pena de estarmos instituindo um Estado policia-
lesco, cujas regras fundamentam-se nelas próprias. 
Seria o proibir, por proibir.

No caso concreto da proposta sob análise, não en-
contramos tais motivações inequívocas para a implanta-
ção da medida pretendida. Pelo contrário, consideramos 
que a aprovação de proposição dessa natureza acabaria 
por gerar outras propostas no mesmo sentido, restrin-
gindo ainda mais a liberdade de escolha dos cidadãos, 
sem a necessária contrapartida em ganhos para a socie-
dade. Hoje, obrigamos determinados tipos de sapatos. 
Amanhã, passamos a exigir luvas para a condução de 
veículos. Depois de amanhã, o que virá?

Pelo exposto, em que pese a intenção da emi-
nente autora da proposta, por considerarmos que a 
proibição pretendida em nada contribuiria para a me-
lhoria das condições de segurança do trânsito, nosso 
voto é, quanto ao mérito, pela REJEIÇÃO do Projeto 
de Lei nº 3.251, de 2008.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2008. – Depu-
tado Devanir Ribeiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
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o Projeto de Lei nº 3.251/08, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Devanir Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre Sil-

veira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarattini, 
Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Eliseu 
Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, 
Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael Varella, Mauro 
Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Filippelli, 
Vanderlei Macris, Wellington Roberto, Arnaldo Jardim, 
Claudio Cajado, Damião Feliciano, Gonzaga Patriota, 
José Airton Cirilo, Marinha Raupp e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.435-A, DE 2008 
(Do Sr. Roberto Rocha)

Altera a Lei nº 5.917, de 10 setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de 
Viação, de modo a incluir, na Relação Des-
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, a rodovia que especifica; tendo pa-
recer da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. WELLINGTON ROBERTO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo no-
bre Deputado Roberto Rocha, pretende incluir na Re-
lação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodovi-
ário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional 
de Viação (PNV), aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, o trecho rodoviário de 22,2 qui-
lômetros de extensão, com os seguintes pontos de 
passagem: entroncamento c/BR-010 – Início travessia 
do Rio Tocantins(MA) – Fim travessia do Rio Tocantins 
– Entroncamento c/ TO-126/TO-201. 

De acordo com o art. 32, XX, a, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cabe a este Órgão 
Técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral.”

Nos termos regimentais, não foram apresentadas 
emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei em tela pretende incluir, no Plano 
Nacional de Viação (PNV), um trecho rodoviário com 

apenas 22,2 quilômetros de extensão, começando na 
BR-010, em Imperatriz, Estado do Maranhão, atraves-
sando o rio Tocantins, e terminando no cruzamento 
entre a TO-126 e a TO-201. É um trecho pequeno para 
um País tão grande, mas de fundamental importância 
para mais de 550 mil habitantes na área de influência 
dessa nova rodovia federal.

Esta região abrange, além dos municípios de Im-
peratriz e Açailância, no Estado do Maranhão, e dos 
municípios de São Miguel do Tocantins e Sítio Novo, 
no Estado do Tocantins, mais 16 municípios que loca-
lizam-se na área de influência da Ferrovia Norte-Sul 
e a Estrada de Ferro Carajás. Essa nova rodovia de 
ligação tem o objetivo de facilitar ainda mais a malha 
rodoviária federal, fortalecendo, dessa maneira, a in-
tegração entre dois Estados vizinhos. 

A inclusão dessa nova rodovia no PNV não vai 
onerar a União, de imediato, uma vez que o próprio 
Governo do Estado do Tocantins pretende terminar a 
implantação e pavimentação do último trecho da BR-
435 ainda a ser construído, com aproximadamente 
três quilômetros de extensão, e o Governo do Estado 
do Maranhão finalizará a construção da ponte sobre 
o rio Tocantins com recursos próprios. 

Ao incluirmos no PNV tanto a ponte quanto a rodovia 
em questão, estaremos unindo duas unidades da federa-
ção, sendo que a União passará então a ter responsabili-
dade de prover receitas para a ampliação e manutenção 
desse novo trecho rodoviário. A nomenclatura oficial desse 
novo trecho rodoviário deverá ser determinada por órgão 
competente do Poder Executivo responsável pelo PNV.

Apesar de concordarmos com o mérito da maté-
ria, foi necessário efetuar alguns ajustes em seu texto 
para adequá-lo à técnica legislativa, motivo que nos 
levou a elaborar um substitutivo.

Assim, reconhecendo o mérito da presente propos-
ta, somos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 3.435, 
de 2008, na forma do substitutivo que apresentamos.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 3.435, DE 2008

Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodovi-
ário que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Nacional, constante do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, passa a vigorar, 
acrescida do seguinte trecho rodoviário:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal

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

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2008. – Depu-
tado Wellington Roberto, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.435/08,com substitutivo,nos termos do 
parecer do relator, Deputado Wellington Roberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Alexandre Sil-

veira – Vice-Presidente, Camilo Cola, Carlos Zarattini, 
Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Eliseu 
Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, 
Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael Varella, Mauro 
Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Filippelli, 
Vanderlei Macris, Wellington Roberto, Arnaldo Jardim, 
Claudio Cajado, Damião Feliciano, Gonzaga Patriota, 
José Airton Cirilo, Marinha Raupp e Pedro Chaves.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.571-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 216/2008 
AVISO Nº 274/2008 – C. Civil

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Nacional de Política Indigenista – CNPI, e dá 
outras providências; tendo parecer da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, pela 
aprovação (relatora: DEP. IRINY LOPES).

Despacho: Às Comissões de: Direitos 
Humanos e Minorias; Trabalho, de Administra-
ção 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 Direitos 
Humanos e Minorias

I – Relatório

O projeto de lei que ora apreciamos cria o Conselho 
Nacional de Política Indigenista – CNPI, como um órgão 
colegiado de caráter consultivo e deliberativo, composto 

por representantes do Poder Executivo, dos povos e or-
ganizações indígenas e de entidades indigenistas. 

A proposição está estruturada em torno de cinco 
capítulos, assim distribuídos: Capítulo I – Das Finali-
dades e Competências, com dois artigos em que são 
esmiuçadas as competências do Conselho e definidas 
suas finalidades. O Capítulo II – Da Composição, está 
dividido em três seções, a Da Representação, que de-
fine em 59 o número de membros e a sua distribuição; 
a Da Representação dos Povos e das Organizações 
Indígenas e a Dos Representantes das Entidades In-
digenistas. Nestas, são definidos os critérios para es-
colha dos representantes, o tempo do mandato destes 
e a representatividade regional.

No capítulo III – Do Funcionamento, define a 
estrutura do CNPI como: Colegiado, Presidente, Vice-
Presidente e Secretaria Executiva, assegurando que 
as funções sejam exercidas alternadamente, por re-
presentante do Poder Executivo e da sociedade civil. 
Incumbe ao Poder Executivo a obrigação de assegurar 
à Secretaria Executiva do Conselho dispor de supor-
te técnico e administrativo necessário ao seu funcio-
namento. O art. 10 define que as reuniões ordinárias 
ocorrerão a cada três meses e, extraordinariamente, 
sempre que o presidente convocar. 

Assegura, ainda, assento permanente nas reuni-
ões do CNPI aos representantes do Ministério Público 
e da Advocacia Geral da União. Segundo o art. 12, o 
Conselho deliberará com a presença da maioria abso-
luta de cada uma das representações governamental e 
não-governamental. O art. 14 trata das câmaras temá-
ticas, que poderão ser de até seis e sua composição 
por membros do CNPI, indicados pelo colegiado.

O Capítulo IV – Da Conferência Nacional de Política 
Indigenista, define a periodicidade de quatro anos para a 
realização da Conferência e define que seus resultados 
e conclusões serão considerados pelo CNPI na aprova-
ção das diretrizes da Política Nacional Indigenista.

O último capítulo, o V – Das Disposições Gerais e 
Finais, estipula que a participação no CNPI será consi-
derada função pública relevante, não remunerada, e que 
o Poder Público arcará com as diárias e passagens dos 
representantes indígenas e das entidades indigenistas 
no Conselho. Altera os arts. 1º e 4º da Lei nº 5.371, de 
5 de dezembro de 1967, de modo a submeter o esta-
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tuto da Funai às diretrizes deliberadas pelo Conselho 
Nacional de Política Indigenista – CNPI. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

Este, o relatório.

II – Voto da Relatora

O projeto de lei que ora apreciamos atende a 
uma das principais reivindicações dos povos indígenas, 
qual seja a instalação do Conselho Nacional de Política 
Indigenista. Referido Conselho vem ao encontro dos 
direitos assegurados aos indígenas na Carta Magna 
e no Novo Código Civil, de 2002, que reconheceu aos 
índios, na forma da lei, sua plena capacidade, à ex-
ceção dos índios isolados que permanecem tutelados 
pela Fundação Nacional do índio – FUNAI.

Assim sendo, os indígenas já não necessitam ser 
representados ou assistidos, podendo exercer de forma 
plena seus direitos e lutar em prol de sua cidadania. Nesse 
sentido, o Conselho tem como grande mérito estabele-
cer um canal de comunicação oficial para que os povos 
indígenas apresentem suas demandas e participem da 
formulação da política indigenista do Estado brasileiro.

Ademais, sua estrutura permite dinamizar o anda-
mento das atividades ao prever a criação de subcomis-
sões destinadas a trabalhar temáticas específicas, dando 
celeridade ao processo de discussão e encaminhamento 
de matérias que envolvem os povos indígenas.

Enfim, como fruto de discussões ocorridas no 
âmbito da Comissão Nacional de Política Indigenista, 
a proposição traz avanços significativos no sentido de 
reconhecer a participação dos índios na elaboração 
e no controle da execução das políticas públicas que 
são a eles direcionadas e, como tal, possibilita que o 
respeito aos povos indígenas, assim como à sua cul-
tura e às suas tradições seja estimulado.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.571, de 2008.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2008. – Depu-
tada Iriny Lopes, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.571/2008, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Iriny Lopes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pompeo de Mattos – Presidente, Sebastião Bala Ro-

cha, Sueli Vidigal e Cleber Verde – Vice-Presidentes, An-
tônio Roberto, Chico Alencar, Janete Rocha Pietá, Lincoln 
Portela, Lucenira Pimentel, Luiz Alberto, Luiz Couto, Pastor 
Manoel Ferreira, Pedro Wilson, Veloso, Adão Pretto.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Pompeo de Mattos, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.600-A, DE 2008 
(Do Sr. Vinicius Carvalho)

Acrescenta novo parágrafo ao art. 42 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que “Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências”; tendo pare-
cer da Comissão de Defesa do Consumidor, 
pela aprovação, com emenda (relator: DEP. 
LAERTE BESSA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O projeto de lei em estudo visa a acrescentar um 
parágrafo ao art. 42 do Código de Defesa do Consu-
midor para obrigar os fornecedores a ressarcirem os 
clientes por cobrança de dívida em excesso, no prazo 
máximo de vinte e quatro horas após a constatação 
da cobrança em valor indevido.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas à proposição.

II – Voto do Relator

Assiste razão ao Autor do projeto de lei em co-
mento para estabelecer prazo para a repetição do in-
débito, e, desse modo, proteger o consumidor de forma 
mais eficaz. Nas cobranças extrajudiciais de dívidas, o 
fornecedor deve se cercar de cuidados para que não 
ocorra imprudência, negligência ou imperícia, que 
caracterizariam culpa sua ou de preposto. A doutrina 
afeta a este tema cita vários enganos do fornecedor 
na relação com o consumidor, muitos originados, in-
clusivo, no manuseio de computador. Entendemos que 
a cautela e o cuidado devam estar presentes nas re-
lações de consumo, pois erros tais não se justificam, 
assim como equívocos de cálculo de valores a cobrar 
cometidos por empregado do fornecedor. 

Por outro lado, também ensina a doutrina que enga-
nos devidos a erros quase que inevitáveis, como aqueles 
produzidos por vírus eletrônicos introduzidos em compu-
tador ou o mau funcionamento deste, são enganos justifi-
cáveis, não cabendo a repetição do indébito em dobro.

Entretanto, não concordamos com alguns aspec-
tos da proposição. O primeiro é que a restituição seja 
feita, preferencialmente, por meio de depósito na con-
ta corrente do consumidor, ou por cheque nominativo. 
Ainda é muito grande o segmento de agentes econô-
micos que não têm contas de depósito em instituição 
financeira. Muitas pessoas têm apenas contas-salário, 
que não admitem depósitos outros que os feitos pelo 
empregador. Elas seriam prejudicadas no caso de 
aprovação do projeto de lei na forma proposta, pois a 
norma restringir-lhes-ia ressarcimento rápido ao definir 
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modalidades de pagamentos às quais não têm aces-
so. Assim, melhor é não especificar em lei a forma de 
pagamento, deixando às partes a escolha. 

Também não concordamos com o prazo de vinte 
e quatro horas, pois tornaria a lei inexeqüível, quando 
a constatação fosse efetivada às sextas-feiras ou em 
vésperas de feriados em dias úteis, como no carnaval. 
Entendemos como incorreto o vocábulo constatação 
para o que se pretende no projeto de lei em exame, pois 
o consumidor lesado poderia constatar o erro em um 
dado momento, e somente reclamar o ressarcimento 
pelo fornecedor uma semana depois, por exemplo.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 3.600, de 2008, na forma da Emenda 
Modificativa anexa. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2008. – Depu-
tado Laerte Bessa, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 2º proposto no art. 1o do projeto a 
seguinte redação:

“§ 2º A restituição em dobro prevista no 
parágrafo anterior será feita ao consumidor no 
prazo máximo de cinco dias, a contar da entre-
ga de reclamação comprovadamente formulada 
pelo consumidor perante o fornecedor.”

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2008. – 
Deputado Laerte Bessa, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião da Comissão de Defesa do Consumi-
dor, realizada em 29 de outubro de 2008, durante a dis-
cussão do parecer ao Projeto de Lei nº 3.600, de 2008, 
o nobre Deputado Celso Russomanno sugeriu alterar 
a redação da emenda que apresentei ao Projeto, a fim 
de que a restituição do valor a que o consumidor tem 
direito por cobrança indevida seja feita em até dez dias, 
a contar da entrega de reclamação comprovadamente 
formulada pelo consumidor perante o fornecedor. 

Por tratar-se de alteração que aperfeiçoa a reda-
ção do dispositivo, achei por bem acatá-la.

Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.600, de 2008, com a emenda anexa, contendo a 
sugestão proposta. 

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Laerte Bessa, Relator.

EMENDA

Dê-se ao § 2º proposto ao art. 1º do projeto a 
seguinte redação:

“§ 2º A restituição em dobro prevista no 
parágrafo anterior será feita ao consumidor 
em até dez dias, a contar da entrega de re-
clamação comprovadamente formulada pelo 
consumidor perante o fornecedor”. 

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Laerte Bessa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
com emenda, o Projeto de Lei nº 3.600/2008,nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Laerte Bessa, 
que apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Vi-
tal do Rêgo Filho – Presidente; Walter Ihoshi e Laerte 
Bessa – Vice-Presidentes; Barbosa Neto, Celso Rus-
somanno, Chico Lopes, Dr. Nechar, Jefferson Campos, 
João Carlos Bacelar, José Carlos Araújo, Júlio Delga-
do, Leo Alcântara, Luciana Costa, Luiz Bassuma, Luiz 
Bittencourt, Rodrigo de Castro, Vinicius Carvalho, Ivan 
Valente, Nilmar Ruiz e Renato Amary.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2008. – Depu-
tado Vital do Rêgo Filho, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 87-A, DE 2005 

(Do Sr. André Figueiredo)

Propõe que a Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados realize 
ato de fiscalização e controle, com o auxílio do 
TCU, para avaliar o Comitê Paraolímpico Brasi-
leiro no cumprimento de sua missão institucio-
nal; tendo parecer da Comissão de Turismo e 
Desporto, pelo encerramento e arquivamento 
desta (relator: Dep. Silvio Torres).

Despacho: Numere-se, Publique-se e Enca-
minhe-se à Comissão de Turismo e Desporto.

Apreciação: Preposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas comissões.

Publicação do Parecer da Comissão de Turismo e 
Desporto

RELATÓRIO PRÉVIO

I – Solicitação da PFC

Vem à análise desta Comissão, com fulcro no art. 
100, § 1º, combinado com os arts. 60, I, e 61 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado 
pela Resolução nº 17/89, proposição para que, ouvido o 
Plenário, adote medidas necessárias para realizar ato de 
fiscalização e controle, com o auxílio do Tribunal de Con-
tas da União, no sentido de avaliar o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro no cumprimento de sua missão institucional.

Segundo a inicial, a instituição recebe recursos 
públicos oriundos da Loteria Esportiva Federal e subor-
dina-se à fiscalização da Corte de Contas para exami-
nar a correta aplicação. Diante disso, apresenta-se esta 
proposta de fiscalização e controle para que se verifique 
o cumprimento das finalidades da instituição.

II – Competência desta Comissão

O art. 32, XIX, d, do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, combinado com o parágrafo único do 
mesmo artigo, ampara a competência desta Comissão.
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III – Oportunidade e Conveniência

O Comitê Paraolímpico Brasileiro exerce relevan-
te papel social e representa o Brasil em competições 
internacionais. Para tanto, utiliza-se de recursos públi-
cos, bem como relaciona-se com diversas entidades 
afins. Assim é importante que o Congresso Nacional 
conheça a forma de aplicação dos recursos públicos 
pelo Comitê, bem como a sua eficácia e eficiência.

Desse modo, e considerando que o Congresso 
Nacional é o titular do controle externo, que o exerce 
com o auxílio do TCU, inegável a conveniência e opor-
tunidade desta proposta de fiscalização e controle.

IV – Alcance Jurídico, Administrativo, 
Político, Econômico, Social e Orçamentário

Sob os aspectos administrativo cabe verificar a 
eficiência e eficácia da aplicação de recursos públicos 
para alcançar os objetivos pretendidos pelo Comitê 
Paraolímpico Brasileiro.

Com referência aos demais, não se vislumbram as-
pectos específicos que possam ser tratados na presente 
ação fiscalizatória, exceto pelos efeitos gerais invariavel-
mente benéficos que atingem a sociedade como um todo 
e que podem surgir de uma ação de fiscalização efetuada 
sob os auspícios do Poder Legislativo da qual resulte em 
correção de eventuais desvios e irregularidades.

V – Plano de Execução e Metodologia de Avaliação

A fiscalização solicitada terá melhor efetividade se 
executada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por 
meio de auditoria operacional para verificar o desempenho 
da instituição no cumprimento de suas finalidades. Nesse 
sentido, é importante também que a Corte de Contas avalie 
a eficiência e eficácia das relações que o Comitê Paraolím-
pico Brasileiro mantém com as seguintes entidades:

a) ABDEM – Associação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Mentais;

b) ABRADECAR – Associação Brasileira 
de Desporto em Cadeiras de Rodas;

c) ANDE – Associação Nacional de Des-
porto para Deficientes;

d) IBDD – Instituto Brasileiro de Direito 
Desportivo.

Tal possibilidade está assegurada em nossa Cons-
tituição Federal, que permite o Poder Legislativo acionar 
aquela Corte para realizar auditorias e inspeções em 
relação a qualquer pessoa física ou jurídica que admi-
nistre bens ou valores da União, conforme ressaltado 
nos artigos abaixo transcritos:

Art. 70. A fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração dire-
ta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e re-

núncia de receitas, será exercida pelo Congres-
so Nacional, mediante controle externo, e nela 
sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, as-
suma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Con-
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

 ..............................................................
IV – realizar, por iniciativa própria, da câ-

mara dos Deputados, do Senado Federal, de 
comissão técnica ou de inquérito, inspeções 
e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial,

 ..............................................................
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer re-

cursos repassados pela união mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

Nesse sentido, o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados assim dispõe:

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em ra-
zão da matéria de sua competência, e às demais 
Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:

 ..............................................................
X – determinar a realização, com o auxílio 

do Tribunal de Contas da União, de diligências, 
perícias, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional 
a patrimonial, nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da 
administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público federal.

Assim, a execução da presente PFC dar-se-á 
pelo TCU, ao qual deve ser solicitado que remeta cópia 
do resultado da auditoria realizada a esta Comissão, 
ficando tal cópia disponível para os interessados na 
Secretaria da Comissão.

VI – Voto

Em função do exposto, voto no sentido de que 
esta Comissão acolha a proposição em tela, de tal for-
ma que esta PFC seja implementada na forma descrita 
no Plano de Execução e na Metodologia de Avaliação 
acima apresentados.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2005. – Depu-
tado Edinho Montemor, Relator.
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AVISO Nº 156-SGS-TCU-Plenário

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2006

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Antônio Cambraia
DD. Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados, 
Anexo II, Ala A, sala 5, Térreo
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção a Proposta de Fiscalização nº 87/2005 
dessa Comissão, encaminhada a este Tribunal pelo Ofí-
cio nº 149, de 20-9-2005, cópia do Acórdão proferido 
nos autos do processo nº TC 016.520/2005-2, exami-
nado pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária 
de 22-12-2006, bem como do Relatório e do Voto que 
fundamentaram aquela deliberação.

Atenciosamente, – Adylson Motta, Presidente.
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Aviso nº 55 – SESES – TCU – Plenário

Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2008
A Sua Excelência, a Senhora
Deputada Federal Lídice da Mata
DD. Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados,
Anexo II, Térreo, Ala A, Sala 5
Brasília – DF

Senhora Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
007.58912006-5, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 13-2-2008, bem como do Relatório e do 
Voto que fundamentaram aquela deliberação.

Atenciosamente, – Walton Alencar Rodrigues, 
Presidente.
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RELATÓRIO FINAL

I – Introdução

Tratam os autos do resultado da auditoria ope-
racional realizada pelo Tribunal de Contas da União 
– TCU, a pedido desta Comissão, nos termos da Pro-
posta de Fiscalização e Controle nº 87/2005, para ava-
liar o cumprimento da missão institucional do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro – CPB. Os documentos foram 
encaminhado a esta Comissão por meio do Aviso nº 
55-Seses-TCU-Plenário, de 1322008, juntamente com 
a cópia do Acórdão nº 137/2008 – TCU – Plenário, pro-
ferido nos autos do processo nº TC 007.589/2006-5.

II – Breve Histórico

O Comitê Paraolímpico Brasileiro é uma entida-
de jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que, 
juntamente com o Comitê Olímpico Brasileiro – COB 
e as entidades nacionais que lhes são filiadas ou vin-
culadas, constitui o subsistema especifico do Sistema 
Nacional do Desporto, conforme art. 13 da Lei nº 9.615, 
de 24-3-1998. Beneficiário de recursos repassados por 
força dessa mesma lei está submetido à regulamenta-
ção do Governo Federal e à Fiscalização do TCU (item 
82, do TC nº 007.589/2006-5).

A PFC à epígrafe foi aprovada com o objetivo de 
se verificar, por meio de auditoria operacional a ser 
promovida pelo TCU, o desempenho do Comitê Parao-
límpico Brasileiro – CPB no cumprimento de suas fina-
lidades, tendo em vista que a entidade recebe recursos 
públicos oriundos da Loteria Esportiva Federal.

Nos termos do item V – Plano de Execução e 
Metodologia de Avaliação, do Relatório Prévio Apro-
vado, caberia ao TCU, também, avaliar a eficiência e 
a eficácia das relações que o Comitê mantém com as 
seguintes entidades:

a) ABDEM – Associação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Mentais;

b) ABRADECAR – Associação Brasileira 
de Desporto em Cadeiras de Rodas;

c) ANDE – Associação Nacional de Des-
porto para Deficientes;

d) IBDD – Instituto Brasileiro de Direito 
Desportivo.

Preliminarmente, o TCU manifestou-se por meio 
do Acórdão nº 206/2006 – TCU – Plenário, proferido nos 
autos do processo nº TC 016.520/2005-2, encaminhado 
a esta Comissão por intermédio do Aviso nº 156-SGS-
TCU-Plenário, de 22-2-2006, informando que a auditoria 
requerida seria realizada juntamente com o processo 
anual de acompanhamento do CPB, a ser instruído no 
1º semestre de 2006, nos seguintes termos:

“............................................................
9.3 Informar à Comissão de Turismo e 

Desporto da Câmara dos Deputados que:
9.3.1 em atendimento à Proposta de Fis-

calização e Controle nº 87, de 2005, o processo 
anual de acompanhamento do CPB, a ser instru-
ído no 1º semestre de 2006, verificará a forma 
de aplicação dos recursos públicos repassados 
ao Comitê por força da Lei nº 9.615/96, quanto 
aos aspectos de eficiência e eficácia;

9.3.2 será encaminhada a essa Comis-
são cópia do Relatório, Voto e Acórdão que 
vierem a ser adotados quando da apreciação 
do processo pelo Tribunal;

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

No que tange ás relações que o CPB mantém 
com as entidades vinculadas (ABDEM, ABRADE-
CAR, ANDE e IBDD), consta do Relatório ao TC nº 
016.520/2005-2 o seguinte:

“.............................................................
Quanto à verificação sobre as relações 

que o CPB mantém com algumas entidades, 
há que se registrar que não está na alçada do 
TCU interferir na gestão interna de pessoas 
jurídicas de direito privado. Tais entes estão 
sujeitos à jurisdição do Tribunal apenas nas 
hipóteses previstas na Constituição Federal e 
na Lei nº 8.443/1992, entre as quais se desta-
ca a utilização de recursos públicos, mormen-
te quando se der causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte dano ao 
erário, ou quando seus atos estejam sujeitos 
à fiscalização do Tribunal de Contas da União 
por expressa disposição legal.

Desta forma, a jurisdição do TCU alcança 
o Comitê Paraolímpico Brasileiro por ser ele um 
dos destinatários dos recursos – públicos – de 
que trata a Lei nº 9.615/1 998, e suas associações 
filiadas, na medida em que recebam e utilizem 
esses recursos. Assim, embora não possa inter-
ferir em atos administrativos inerentes à gestão 
interna do Comitê e ao seu relacionamento com 
outras entidades de natureza privada, cabe ao 
TCU verificar a adequabilidade legal dos crité-
rios de distribuição de recursos públicos às suas 
filiadas/vinculadas, bem como a alocação dos 
recursos nas atividades meio e fim do Comitê e 
dessas entidades, de modo a aferir a eficiência 
e a eficácia desses procedimentos. (grifei)

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

A documentação ora sob exame, portanto, diz 
respeito ao resultado final da auditoria solicitada por 
esta Comissão ao TCU.
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III – Resultados da Auditoria Promovida pelo TCU

O resultado do acompanhamento da gestão de 
recursos repassados ao Comitê Paraolímpico Brasileiro 
– CPB, com fulcro na Lei nº 9.615/1998, alterada pela 
Lei nº 10.264/2001, no período entre janeiro e outubro 
de 2005, consta do processo nº TC 007.589/2006-5. As 
determinações da Corte de Contas para sanar as irregu-
laridades detectadas estão consignadas no Acórdão nº 
137/2008 – TCU – Plenário, nos seguintes termos:

“............................................................
9.1 determinar ao Comitê Paraolímpico 

Brasileiro – CPB que:
9.1.1 não utilize os recursos provenien-

tes de patrocínios concedidos por entidades 
da Administração Pública para quitar débitos 
originados de irregularidades na aplicação de 
recursos públicos;

9.1.2 restrinja a aplicação dos recursos 
definidos no art. 9º da Lei nº 9.615/98, estrita-
mente, ao treinamento e às competições pre-
paratórias das equipes olímpicas nacionais;

9.1.3 providencie, no prazo de 120 dias, 
o cadastro das informações faltantes em sua 
página na Intemet, mantendo-o atualizado con-
forme prazos estabelecidos no art. 4º da Deci-
são Normativa – TCU nº 69/2005, em especial 
no que concerne aos seguintes itens:

9.1.3.1.2.IX – declaração da entidade de 
que não se encontra em mora nem em débito 
junto a qualquer órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública Federal, de acordo com o inciso 
VII do art. 7º do Decreto nº 5.139/04;

9.1.3.2.2.XI – demonstrações financeiras 
de todas as entidades filiadas, vinculadas ou 
reconhecidas;

9.1.3.3.4. VI – descrição de todos os progra-
mas ou projetos no item “Despesas Diretas”;

9.1.3.4. 4.VII – resumo dos dispêndios 
para os programas ou projetos cadastrados, 
no item “Despesas Diretas”;

9.1.3.5.5.VII – preenchimento dos cam-
pos para datas e valores das efetivas trans-
ferência de recursos no item “Despesas In-
diretas”;

9.1.3.6.5.VIII – preenchimento do cam-
po para data da efetiva apresentação no item 
“Despesas Indiretas”;

9.1.3.7.5.XV – link para o plano de trabalho 
dos convênios a partir de fevereiro de 2007;

9.1.3.8.11.II – o quadro resumo com as 
Receitas no item “Outras Informações”;

9.1.4. proceda aos cálculos de metas e indi-
cadores, conforme disposto no art. 3º do Decreto 
nº 5.139/2004, com o intuito de desenvolver ferra-
mentas que auxiliem na gestão da entidade;

9.1.5 respeite os limites estabelecidos 
para as suas despesas com manutenção, as-
sim como os limites estabelecidos para as 
despesas com manutenção de suas entida-
des filiadas, conforme o Plano Estratégico de 
Aplicação de Recursos, formulado em cumpri-
mento ao Decreto nº 5.139/2004;

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

Para avaliação das ações do CPB quanto aos as-
pectos de eficácia, eficiência e efetividade, nos termos 
do Relatório Prévio aprovado, os itens 76 a 112, do Re-
latório sob exame registram as providências e diligências 
adotadas pelo Tribunal. A saber, resumidamente:

a) para avaliar a eficácia, conceituada 
como o grau de alcance das metas progra-
madas em um determinado período de tempo, 
foram solicitadas as fórmulas de cálculo dos 
indicadores de desempenho propostos, bem 
como os dados quantitativos dos indicadores, 
metas físicas alcançadas e resultados de cada 
atividade e projeto realizado nos exercícios de 
2004, 2005 e 2006;

b) para avaliar a eficiência, definida como 
a relação entre os bens e serviços gerados por 
uma atividade e os custos dos insumos em-
pregados para tal, em determinado período de 
tempo, o TCU solicitou ao CPB o quantitativo 
de atletas beneficiados, dos produtos obtidos, 
com os respectivos custos, para cada ativida-
de ou projeto desenvolvido nos exercícios de 
2004, 2005 e 2006;

c) para avaliar a efetividade, foram soli-
citadas informações sobre os resultados obti-
dos pelos atletas beneficiados diretamente por 
projetos e atividades do Comitê nos exercícios 
de 2004 a 2006;

d) além disso, foram solicitadas informações 
sobre os gastos efetuados pelo CPB, nos exercí-
cios citados, com suas atividades meio e fim.

Em resposta á diligência, o CPB apresentou o 
Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR 
para o quadriênio 2005/2008. Para o exercício de 2005, 
foram definidas 22 ações distribuídas entre o Programa 
de Fomento e de Desenvolvimento do Desporto Para-
olímpico e o Programa de Manutenção do Desporto 
Paraolímpico Brasileiro. Para cada uma das ações, o 
Comitê procurou estabelecer um indicador e uma meta, 
conforme detalhamento dos projetos.
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IV – Voto

Verifica-se, do exposto, que o presente PFC atin-
giu os objetivas pretendido uma vez que a auditoria 
realizada pelo TCU, a pedido desta Comissão, trouxe 
como resultados não somente a correção de irregulari-
dades identificadas na aplicação dos recursos públicos, 
mas também ensejou a oportunidade de se orientar 
aquele Comitê para adoção de medidas que resultem 
em maior transparência e efetividade de suas ações, 
nos termos das determinações constantes do Acórdão 
nº 137/2008 – TCU – Plenário.

De se destacar, no mesmo Acórdão, pelo impacto 
que têm no desenvolvimento direto do esporte parao-
límpico, as seguintes determinações ao CPB:

a) restringir a aplicação dos recursos 
definidos no art. 9º da Lei nº 9.615/981, es-
tritamente, ao treinamento e às competições 
preparatórias das equipes olímpicas nacionais, 
proibida sua aplicação em gasto de manuten-
ção do CPB;

b) que o Comitê e suas entidades vincu-
ladas respeitem os limites estabelecidos para 
a realização de despesa com manutenção 
(atividade meio), em benefício das despesas 
relacionadas à atividade fim.

Vale lembrar também, que com o referido Acór-
dão e com o presente relatório, não cessa a obrigação 
desta Casa de acompanhar, juntamente com o TCU, 
o cumprimento da missão institucional do Comitê Pa-
raolímpico Brasileiro – CPB e a correta utilização dos 
recursos públicos destinados a ele.

Isso posto, voto pelo encerramento e arquivamen-
to da presente PFC, por ter alcançado seus objetivos, 
não restando nenhuma providência a ser tomada por 
parte desta Comissão.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2008. – 
Deputado Silvio Torres, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Turismo e Desporto, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o relatório que pro-
põe o encerramento e arquivamento da Proposta de 
Fiscalização e Controle nº 87/2005, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Silvio Torres.

1. Art. 9º anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Lote-
ria Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro 
– COB, para treinamento e competições preparatórias das equipes 
olímpicas nacionais.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Albano Franco – Presidente, Fábio Souto, Silvio 

Torres e Marcelo Teixeira – Vice-Presidentes, Arnon 
Bezerra, Edinho Bez, Eugênio Rabelo. Gilmar Macha-
do, Guilherme Menezes, Hermes Parcianello, Lídice da 
Mata, Manuela D’ávila, Valadares Filho, Alex Canziani, 
Joaquim Beltrão, José Rocha e Jurandil Juarez.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2008. – 
Deputado Albano Franco.

COMISSÕES

ATAS 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária 
Deliberativa, realizada em 29 de outubro de 2008.

Às dez horas e trinta e três minutos do dia vinte 
e nove de outubro de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, no Plenário 15, Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Maria Helena, Sergio Petecão e Neudo 
Campos – Vice-Presidentes; Asdrubal Bentes, Carlos 
Souza, Dalva Figueiredo, Francisco Praciano, Luciano 
Castro, Marinha Raupp, Natan Donadon e Wellington 
Fagundes – Titulares; Elcione Barbalho, Flaviano Melo, 
Gladson Cameli, Lira Maia, Lúcio Vale, Marcio Junquei-
ra, Nilmar Ruiz, Sebastião Bala Rocha, Vanessa Gra-
zziotin e Zequinha Marinho – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Janete Capiberibe, Lindomar 
Garçon, Marcelo Castro e Marcelo Serafim. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação 
as Atas da trigésima reunião ordinária deliberativa, rea-
lizada em 3 de setembro de 2008, da trigésima primeira 
reunião ordinária de audiência pública, realizada em 
14 de outubro de 2008 e da trigésima segunda reunião 
ordinária de audiência pública, realizada em 15 de ou-
tubro de 2008. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
EXPEDIENTE: A presidente informou que em virtude 
da realização do II Simpósio da Amazônia: O Desafio 
do Modelo de Desenvolvimento, nos dias 5 e 6 de no-
vembro, a reunião deliberativa será na terça-feira, dia 
4-11-08, às 14 horas. Nessa reunião serão discutidas 
e votadas as emendas que serão apresentadas por 
esta comissão ao Orçamento da União (LOA/2009). 
Caso não seja votado nesta semana o parecer preli-
minar da Comissão Mista de Orçamento, a presidência 
deste colegiado informará um novo calendário para 
apresentação, discussão e votação das quatro emen-
das desta Comissão. Informou, ainda, que na semana 
passada a secretaria desta comissão realizou encon-
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tro com secretários parlamentares dos gabinetes dos 
membros deste colegiado, quando se apresentou o 
formato desse II Simpósio da Amazônia. Foi solicitado 
apoio dos gabinetes na organização, divulgação e mo-
bilização dos públicos interno e externo para o evento. 
A presidente confirmou a presença do Vice-presidente 
da República, ministros de Estado, governadores dos 
Estados da Amazônia, pesquisadores e estudiosos 
do assunto como Ignacy Sachs, Nilson Moulin, dentre 
outros. ORDEM DO DIA: A – Matéria sobre a Mesa: 1 
– REQUERIMENTO Nº 417/08 – do Sr. Francisco Pra-
ciano – que “requer com base nos termos regimentais, 
a retirada de pauta do PL nº 4.359/01”. APROVADO. 
B – Requerimentos: 2 – REQUERIMENTO Nº 400/08 
– do Sr. Gladson Cameli – que “requer a realização 
de audiência pública na CAINDR, com a presença do 
Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, para dar in-
formações acerca das novas propostas, programas e 
projetos do setor, em especial na Região Amazônica”. 
APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 415/08 – d o Sr. 
Urzeni Rocha – que “solicita a realização de audiência 
pública, no âmbito desta Comissão, para debater ques-
tões sobre a cultura da cana-de-açúcar nos Estados 
da Amazônia Legal e no Pantanal Mato-grossense”. 
APROVADO, COM O ADENDO “INCLUIR O PRESI-
DENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE MEIO AM-
BIENTE DA CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA 
E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA), SENHOR ASSUE-
RO DOCA VERONEZ. PRESIDENTE DA ASSOCIA-
ÇÃO DE MUNICÍPIOS E PREFEITOS DA REGIÃO 
NORTE. SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO OS 
DEPUTADOS ASDRUBAL BENTES E SERGIO PE-
TECÃO”. 4 – REQUERIMENTO Nº 416/08 – da Sra. 
Perpétua Almeida – que “solicita realização de audi-
ência pública conjunta com a Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional para ouvir o Ministro 
do Meio Ambiente, senhor Carlos Minc”. APROVADO. 
SUBSCREVEU O REQUERIMENTO A DEPUTADA 
VANESSA GRAZZIOTIN. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: ORDINÁ-
RIA 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.359/01 – do Sr. Feu 
Rosa – que “estabelece critério para a demarcação 
da divisa entre os estados e municípios costeiros para 
efeito de participação nos resultados ou compensação 
financeira pela exploração dos recursos naturais no 
mar territorial, plataforma continental ou zona econô-
mica exclusiva”. (Apensados: PL nº 4.360/2001, PL nº 
7.472/2002 e PL nº 3.547/2008) RELATOR: Deputado 
FRANCISCO PRACIANO. PARECER: pela aprovação 
deste, do PL nº 4.360/2001, do PL nº 7.472/2002, e do 
PL 3.547/2008, apensados, na forma do substitutivo. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.435/07 – do Sr. Fernando Diniz – 

que “autoriza o Poder Executivo a ampliar a área de 
atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, com a 
inclusão de Municípios do entorno da bacia hidrográ-
fica do São Francisco, em Minas Gerais”. (Apensado: 
PL nº 2.812/2008) RELATOR: Deputado ASDRUBAL 
BENTES. PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 
2.812/2008, apensado, na forma do substitutivo. Vista 
ao Deputado Marcelo Castro, em 9-7-2008. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.480/08 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“altera o art. 1º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965 – Código Florestal, para obrigar os órgãos compe-
tentes do Governo Federal a divulgar, no mínimo uma 
vez por mês dados sobre desmatamento na Amazônia”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. PARECER: 
pela rejeição. DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO, 
DEP. SERGIO PETECÃO (PMN-AC). PARECER COM 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO, DEP. SERGIO PE-
TECÃO (PMN-AC), PELA REJEIÇÃO. REJEITADO O 
PARECER. DESIGNADO RELATOR DO VENCEDOR, 
DEP. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM). PARECER 
VENCEDOR, DEP. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM), 
PELA APROVAÇÃO.APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. Foi aprovada PROPOSTA para 
que membros deste Colegiado participem amanhã, 
dia 30 de novembro de 2008, do Seminário Regional 
promovido pela Comissão Mista de Orçamento na ci-
dade de Manaus para debater matérias orçamentárias 
de interesse da Região Norte. A reunião acontecerá 
no plenário da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amazonas. Alternaram na Presidência dos trabalhos 
a Deputada Maria Helena e o Deputado Sérgio Pete-
cão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
a Deputada Maria Helena encerrou os trabalhos às 
onze horas e trinta e nove minutos, antes convocan-
do reunião deliberativa para dia quatro de novembro, 
terça-feira, às quatorze horas, neste plenário. E, para 
constar, eu                     , Iara Araújo Alencar Aires, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprova-
da, será assinada pela Presidente, Deputada Janete 
Capiberibe                  , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária 
Deliberativa, realizada em 12 de novembro de 2008.

Às vinte horas e um minuto do dia doze de no-
vembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
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to Regional, no Plenário 15, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputa-
dos Janete Capiberibe – Presidente; Maria Helena, 
Sergio Petecão e Neudo Campos – Vice-Presidentes; 
Asdrubal Bentes, Carlos Souza, Francisco Praciano, 
Marcelo Castro, Marcelo Serafim, Marinha Raupp e 
Natan Donadon – Titulares; Flaviano Melo, Giovanni 
Queiroz, Gladson Cameli, Ilderlei Cordeiro, Lira Maia, 
Marcio Junqueira, Nilmar Ruiz, Paulo Rocha, Perpétua 
Almeida, Sebastião Bala Rocha, Urzeni Rocha, Vanessa 
Grazziotin, Zé Geraldo e Zequinha Marinho – Suplentes.
Compareceu também a Deputada Fátima Pelaes, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Dalva Figueiredo, Lindomar Garçon, Luciano Castro e 
Wellington Fagundes. ABERTURA: Havendo número 
regimental, a Presidente em exercício, Deputada Ma-
ria Helena, declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 33ª reunião, realizada no dia 29 
de outubro de 2008. Por solicitação da Deputada Ma-
rinha Raupp, foi dispensada a leitura da Ata em razão 
da distribuição de cópias aos presentes. Em votação, 
a Ata foi aprovada. A presidente lembrou que no início 
da tarde do dia 12 de novembro de 2008 foi realizada 
reunião informal com a presença dos deputados Ja-
nete Capiberibe, Perpétua Almeida, Marcelo Serafim, 
Vanessa Grazziotin, Francisco Praciano, Márcio Jun-
queira, Marcelo Castro, Marinha Raupp , Zé Geraldo 
e uma manifestação, por escrito, de sua autoria. Ficou 
acordado, pelo voto da maioria, que a comissão não 
deveria se arriscar na apresentação de emendas fora 
da sua subárea temática: Ministérios da Integração 
Nacional, Justiça, Meio Ambiente e Turismo. Isto por-
que, de acordo com a posição da maioria, não havia 
garantia do Comitê de Admissibilidade de Emenda, da 
Comissão Mista de Orçamento (CMO), do acatamento 
dessas propostas, como teria ficado claro em reunião 
do dia 11 de novembro com o coordenador desse Co-
mitê, Deputado Eliseu Padilha. A presidente em exer-
cício observou, ainda, que esta Comissão recebeu 13 
propostas de emendas ao orçamento dentro da área 
temática “Ministério da Integração Nacional”; 6 emen-
das para o Ministério do Meio Ambiente; 6 emendas 
para o Ministério do Turismo; 2 para o Ministério da 
Defesa e uma para o Ministério da Justiça. Explicou 
que como esta Comissão só pode apresentar 4 emen-
das de apropriação, já que as emendas de remaneja-
mento implicam o cancelamento de outras despesas, 
teria sido acordado que esta Comissão apresentaria, 
dentro da proporcionalidade das emendas propostas, 
2 emendas para o Ministério da Integração Nacional 
(uma a nível nacional e outra para a Sudam); uma 
emenda para o Ministério do Meio Ambiente e outra 
para o Ministério do Turismo. Pedindo a palavra, o de-

putado Francisco Praciano defendeu uma reavaliação 
dessa decisão, através de uma nova votação, com o 
argumento de que esta Comissão precisava apresentar 
emendas para o Comando do Exército (Ministério da 
Defesa), mesmo não estando a instituição contempla-
da na área temática desta Comissão, e lutar pela sua 
aprovação no plenário da CMO. Após questionamen-
tos dessa posição, foi acordado que somente aqueles 
que não tinham votado na reunião da tarde do dia 12 
de novembro se manifestariam nessa segunda rodada 
de votação. Mantida a proposta inicial, os Deputados 
Francisco Praciano, Sérgio Petecão , Vanessa Gra-
zziotin e Maria Helena pediram registro em Ata de que 
foram votos vencidos, defendendo a apresentação de 
emenda da Comissão para contemplar o Comando do 
Exército, mesmo correndo o risco desta não ser aceita 
pelo Comitê de Admissibilidade da CMO, por fugir da 
área temática desta Comissão. Sérgio Petecão, 2° Vice-
Presidente da Comissão da Amazônia, lamentou que 
embora tenha apresentado emenda para subárea da 
Justiça (Departamento de Polícia Federal), esta tenha 
sido prejudicada por ter sido a única, dentro do critério 
da proporcionalidade. O deputado Ilderlei Cordeiro de-
fendeu a apresentação de emenda de remanejamen-
to para contemplar emenda de sua autoria “Apoio a 
Obras Preventivas de Desastres”, na área temática do 
Ministério da Integração Nacional, no que foi apoiado 
pela maioria em plenário. A presidente em exercício 
avisou que, antes, estaria colocando em votação as 
emendas de apropriação que receberam o apoio da 
maioria. Pela ordem: Emenda N° 1 – Ministério do Tu-
rismo – Programa : Apoio a Projetos de Infra-Estrutura 
Turística- R$250.000.000,00 (Duzentos e cinqüenta 
milhões); Emenda N° 2 – Ministério do Meio Ambiente 
– Programa: Macrozoneamento ecológico–econômico 
do Brasil – R$250.000.000,00 (Duzentos e cinqüenta 
milhões); Emenda N° 3 – Ministério da Integração Na-
cional (SUDAM) – Programa: Estruturação e Dinamiza-
ção de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-
regionais – R$250.000.000,00 (Duzentos e cinqüenta 
milhões); Emenda N° 4 – Ministério da Integração Na-
cional – Programa Promeso – Apoio à implantação de 
Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em 
Espaços Sub-Regionais – R$250.000.000,00 (Duzentos 
e cinqüenta milhões). Após a leitura de cada uma de-
las, estas foram aprovadas por unanimidade. A sessão 
foi suspensa por onze minutos para que fosse cons-
truída a emenda de remanejamento – Apoio a Obras 
Preventivas de Desastres – solicitada pelo Deputado 
Ilderlei Cordeiro e aprovada em seguida, no valor de 
R$20.000.000,00 ( Vinte milhões), com o cancelamen-
to – dentro do Ministério da Integração – de rubrica da 
Transposição do Rio São Francisco. ENCERRAMEN-
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TO: Tendo em vista que as emendas da Comissão ao 
Orçamento da União devem ser acompanhadas da res-
pectiva Ata da Reunião que as aprovou, e levando em 
conta que os trabalhos daquela reunião foram gravados 
e seus registros constarão dos anais da Comissão, a 
presidente Maria Helena consultou o plenário da pos-
sibilidade da dispensa da leitura da Ata, o que foi au-
torizado pelos parlamentares presentes. Em seguida, 
colocou em votação a Ata da 35ª Reunião Deliberativa 
Extraordinária, aprovada por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, a Deputada Maria Helena encerrou 
os trabalhos às vinte horas e vinte e três minutos . E, 
para constar, eu          , Iara Araújo Alencar Aires, la-
vrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Terceiro-Vice-Presidente, Deputado 
Neudo Campos,                , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordi-
nária (Deliberativa), realizada em 5 de novembro 
de 2008.

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia cin-
co de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da Câma-
ra dos Deputados, para a realização de Reunião Or-
dinária destinada à discussão e votação das matérias 
constantes da Pauta nº 23/08. O Livro de Presença 
registrou o comparecimento dos Deputados: – Titula-
res: Onyx Lorenzoni – Presidente; Luiz Carlos Setim, 
Paulo Piau e Afonso Hamm – Vice-Presidentes; Abe-
lardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, 
Assis do Couto, B. Sá, Celso Maldaner, Cezar Silves-
tri, Dagoberto, Davi Alcolumbre, Dilceu Sperafico, Do-
mingos Dutra, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, 
Humberto Souto, Jusmari Oliveira, Leandro Vilela, Le-
onardo Vilela, Luis Carlos Heinze, Moacir Micheletto, 
Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Wal-
dir Neves, Wandenkolk Gonçalves, Zé Gerardo e Zon-
ta; – Suplentes: Alfredo Kaefer, Armando Abílio, Betinho 
Rosado, Camilo Cola, Cláudio Diaz, Edio Lopes, Edu-
ardo Sciarra, Giovanni Queiroz, Lael Varella, Lázaro 
Botelho, Lira Maia, Marcelo Melo, Marcos Montes, Nel-
son Meurer, Ronaldo Caiado, Silvio Lopes e Veloso. 
Compareceu também o Deputado Fernando Chu-
cre, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adão Pretto, Beto Faro, Duarte No-
gueira, Fernando Melo, Odílio Balbinotti e Osmar Jú-
nior. Justificaram a ausência os Deputados Beto Faro, 

Duarte Nogueira e Suely. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o Presidente Deputado Onyx Loren-
zoni – Presidente, declarou abertos os trabalhos e 
determinou a leitura da Quadragésima Segunda Reu-
nião Ordinária (Audiência Pública) e da Quadragésima 
Terceira Reunião Ordinária (Deliberativa), que foi dis-
pensada a requerimento aprovado do Deputado Leo-
nardo Vilela. Submetidas à discussão e votação, as 
Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: 
Em seguida, o Presidente informou ao Plenário que 
participou de reunião, ontem, com o Deputado Valdir 
Colatto, representando este Órgão Técnico, o Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
do Senado Federal, Senador Neuto de Conto, e o Mi-
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Senhor 
Paulo Bernardes. A reunião pautou a busca de alter-
nativas para dar sustentabilidade ao produtor rural 
frente à crise que se anuncia, a ampliação da dispo-
sição de crédito para financiar o plantio rural e a ur-
gência da ampliação do seguro rural – fundo de catás-
trofe. O Presidente comentou que o Ministro Paulo 
Bernardes mostrou-se sensível às necessidades do 
setor e que trará respostas ainda nesta semana. Em 
seguida, o Presidente convidou os membros a partici-
parem de reunião, hoje, na Sala da Presidência, às 
dezesseis horas, para discutir as emendas que a Co-
missão apresentará ao Orçamento de 2009; informou, 
ainda, que aguarda o relatório de prestação de contas 
do Ministério da Agricultura Pecuária e do Abasteci-
mento com as informações das ações que foram exe-
cutadas dentro da previsão do Orçamento do ano an-
terior. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA: 
Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente submeteu à 
apreciação os itens constantes da Pauta e, necessi-
tando ausentar-se do recinto, passou a condução dos 
trabalhos ao Deputado Luiz Carlos Setim: A – Dis-
cussão e votação das emendas ao Orçamento de 
2009. Conforme anunciado, a apreciação desta maté-
ria foi adiada para a próxima semana; B – Requeri-
mentos: 1) REQUERIMENTO Nº 317/08 – do Sr. Afon-
so Hamm – que “requer seja convidado o Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Depu-
tado Paulo Bernardo de Souza para discutir no âmbi-
to da Comissão de Agricultura sobre o funcionamento 
do Sistema de Gestão de Convênios (SICONV)”. O 
autor defendeu o requerimento. Submetido à votação, 
o requerimento foi aprovado unanimemente; C – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: – TRAMI-
TAÇÃO ORDINÁRIA: 2) PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 616/08 – do Sr. Fernando Chucre 
– que “susta a aplicação do art. 3º, inciso IX, alínea a, 
da Resolução nº 303, de 20 de março de 2002, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama”. RE-



51606 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

LATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Beto Faro, em 29-10-
2008. O relator leu o parecer. Discutiu a matéria o au-
tor. Submetido à votação, o parecer do relator foi apro-
vado unanimemente; D – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: – TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 3) PROJETO DE LEI Nº 3.312/08 – do 
Sr. Beto Faro – que “dá nova redação ao art. 37 da Lei 
nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Assis do 
Couto, em 08/10/2008. Em virtude da ausência do re-
lator, naquele momento, a matéria não foi apreciada; 
4) PROJETO DE LEI Nº 3.271/08 – do Sr. Gladson 
Cameli – que “altera o art. 2º, inciso IV da Lei nº 10.779, 
de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a con-
cessão de benefício de seguro-desemprego durante 
o período do defeso ao pescador profissional que exer-
ce a atividade pesqueira de forma artesanal”. (Apen-
sado: PL nº 3.580/2008). RELATOR: Deputado BETO 
FARO. PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 
3.580/2008, apensado, com substitutivo. Em virtude 
da ausência do relator, naquele momento, a matéria 
não foi apreciada; 5) PROJETO DE LEI Nº 3.275/08 
– do Sr. Bruno Rodrigues – que “altera a Lei nº 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Im-
posto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, sobre 
pagamento da dívida representada por Títulos da Dí-
vida Agrária e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado DILCEU SPERAFICO. PARECER: pela 
aprovação da Emenda nº 1/2008 da CAPADR e pela 
rejeição do PL nº 3.275/2008. Conforme solicitação, 
foi concedida vista ao Deputado Leonardo Vilela; 6) 
PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define as condições para a exploração 
de espécimes nativas do Euterpe edulis, o palmiteiro”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. PARECER: 
pela aprovação. O relato leu o parecer. Submetido à 
discussão e votação, o parece do relator foi aprovado 
unanimemente; 7) PROJETO DE LEI Nº 3.048/08 – do 
Sr. Sandes Júnior – que “altera o Decreto-Lei nº 221, 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção 
e estímulos à pesca e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado EDIO LOPES. PARECER: pela rejei-
ção. O relator leu o parecer. Submetido à discussão e 
votação, o parecer do relator foi aprovado unanime-
mente. Prosseguindo, o Presidente em exercício infor-
mou aos membros que foram apresentados à Mesa 
requerimentos EXTRAPAUTA e os consultou, obtendo 
sua aquiescência, se apoiavam a votação destes pelo 
processo simbólico: Matéria Sobre a Mesa: 8) REQUE-
RIMENTO Nº 319/08 – do Sr. Paulo Piau e outros – que 
“solicita a inclusão de proposição na ordem do dia para 

apreciação imediata”. O Deputado Paulo Piau enca-
minhou o requerimento. Submetido à votação, o re-
querimento foi aprovado unanimemente; 9) REQUE-
RIMENTO Nº 318/08 – do Sr. Paulo Piau – que “soli-
cita que sejam convocados para Reunião de Audiência 
Pública o Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e do Abastecimento, Reinhold Stephanes, o Sr 
Ministro da Fazenda Guido Mantega, Sr Presidente da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Fábio de Salles Meirelles, o Sr. Presidente da 
Federação dos Plantadores de Cana-de-açúcar do 
Brasil (Feplana) , Antônio Celso Cavalvanti, o Sr. Pre-
sidente da União da Agroindústria Canavieira do Es-
tado de São Paulo (Unica), Marcos Jank, o Sr. Presi-
dente da Organização dos Plantadores de Cana do 
Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) Ismael Perina Júnior 
, o Sr. Presidente da União Nordestina dos Produtores 
de Cana de Açúcar (UNIDA), Raimundo Nonato, Pre-
sidente da Comissão de Açúcar da FAEMG, Sr. MA 
Tien Min (Miguel), Dr Luiz Custódio Cota Martins, pre-
sidente da SIAMIG, para prestarem esclarecimentos 
e debaterem sobre a crise de rentabilidade dos produ-
tores independentes de cana-de-açúcar em virtude 
dos baixos preços recebidos pela matéria-prima”. O 
autor defendeu o requerimento e alterou a expressão 
“convocado” para “convidado”. Discutiu o requerimen-
to o Deputado Afonso Hamm. Submetido à votação, o 
requerimento foi aprovado com a alteração da expres-
são “convocados” para “convidados”. Continuando, o 
Presidente em exercício concedeu a palavra ao Depu-
tado Humberto Souto, que requereu ao Presidente em 
exercício a aprovação de requerimento EXTRAPAUTA 
para envio de comunicação ao Ministro da Fazenda, 
ao Conselho Monetário Nacional, ao Ministro da Agri-
cultura, Pecuária e do Abastecimento e ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, solicitando a prorrogação 
do prazo para os agricultores requererem a prorroga-
ção das dívidas até o dia trinta e um de dezembro do 
corrente, pois a lei que trata do assunto foi sancionada 
pelo Presidente da República há pouco tempo e os 
Órgãos encarregados de executá-la não receberam, 
até esta data, as instruções para efetuar os procedi-
mentos e o prazo para o pedido de prorrogação de 
dívidas se encerra no próximo dia quatorze do corren-
te. Em resposta, o Presidente em exercício informou-o 
que para aprovar um requerimento Extrapauta, são 
necessários o requerimento e as assinaturas de apoia-
mento, o que não se possui no momento, porém, pela 
gravidade que o assunto requer, sugere que a Comis-
são emita comunicação às autoridades citadas solici-
tando gestões para viabilizar a ampliação do prazo de 
prorrogação das dívidas dos agricultores. O Deputado 
Luis Carlos Heinze usou da palavra e disse que é ne-
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cessário urgência para resolver o problema, uma vez 
que os Bancos não possuem, até hoje, as instruções 
de procedimentos para efetuar as prorrogações; e que, 
hoje, iria em audiência ao Procurador Geral da Repú-
blica, para avaliar qual o encaminhamento que falta 
para que os Bancos recebam as instruções de como 
proceder às solicitações de prorrogação de dívida. Em 
seguida, usaram da palavra os Deputados Antônio 
Andrade, que sugeriu incluir na correspondência pe-
dido para que cada banco comunique aos devedores 
a data limite para solicitar a prorrogação das dívidas, 
bem como quais as condições para pleiteá-la, tendo 
em vista que no interior do País a comunicação é mui-
to falha; Afonso Hamm, que concordou com o enca-
minhamento de ofícios às autoridades para buscar 
soluções e sugeriu ampliar o prazo de solicitações de 
prorrogação de dívidas rurais para o fim do mês de 
abril do próximo ano, o que foi acatado de imediato 
pelo Deputado Humberto Souto; Zonta, que apoiou a 
sugestão do antecessor para ampliar o prazo para o 
próximo ano; informou que a Confederação Nacional 
da Agricultura – CNA lançará uma cartilha, dia deze-
nove de novembro próximo, para orientar os agriculto-
res quanto à solicitação de pedido de prorrogação das 
dívidas; e comentou que o Tesouro Nacional editou, 
ontem, a orientação para que os procuradores possam 
efetuar os acordos das prorrogação das dívidas. Fina-
lizando, o Presidente em exercício submeteu à apre-
ciação dos membros deste Colegiado, obtendo sua 
aquiescência, requerimento verbal para encaminhar 
ofícios aos Ministros da Agricultura, Pecuária e do 
Abastecimento, da Fazenda, e aos Presidentes do 
Banco Central e da Câmara dos Deputados para aten-
der o pleito citado acima. Submetido à votação, o re-
querimento verbal foi aprovado unanimemente com a 
alteração de sugerir a prorrogação da data do pedido 
de prorrogação das dívidas para o fim do mês de abril 
do próximo ano e o aviso, pelos bancos, aos devedo-
res da data limite para solicitar a prorrogação das dí-
vidas, bem como quais as condições para pleiteá-la. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às onze horas e quarenta e seis minutos, 
antes, porém, reiterou o convite para os membros par-
ticiparem de reunião, hoje, na Sala da Presidência 
deste Órgão Técnico, para discutir as emendas ao Or-
çamento 2009 e convidou os membros a participarem 
de Reunião Ordinária (Audiência Pública), dia onze de 
novembro próximo, às quatorze horas e trinta minutos, 
no Plenário 6 do Anexo II desta Casa. E para constar, 
eu, Moizes Lobo da Cunha                   , Secretário, 
lavrei a presente ATA, que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Onyx Loren-
zoni                                                          , e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 32ª Reunião Ordinária, realizada em 5 
de novembro de 2008. 

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
cinco de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Walter Pinheiro – Presidente; Ratinho Junior, Bilac 
Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes; Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. 
Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, 
Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorgi-
nho Maluly, José Chaves, José Rocha, Julio Semeghi-
ni, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, 
Nelson Meurer, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rodrigo 
Rollemberg, Sandes Júnior e Silas Câmara – Titulares; 
Ana Arraes, Angela Amin, Barbosa Neto, Carlos Bran-
dão, Colbert Martins, Dr. Nechar, Fernando Ferro, Flá-
vio Bezerra, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Lobbe Neto, 
Nazareno Fonteles, Paulo Piau, Rafael Guerra, Rebec-
ca Garcia, Roberto Britto, Veloso e Waldir Maranhão 
– Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Airton Roveda, Edio Lopes e Luiz Carlos Busato, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Beto Mansur, Enio Bacci, Jader Barbalho, José Men-
donça Bezerra, Maria do Carmo Lara, Mendes Ribeiro 
Filho, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Vic 
Pires Franco, Wladimir Costa e Zequinha Marinho. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 31ª reunião, realizada no dia 29 
de outubro de 2008. O Deputado Paulo Roberto soli-
citou a dispensa da leitura da Ata. Não houve discus-
são. Em votação, a Ata foi APROVADA por unanimi-
dade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou ao 
Plenário que: 1) recebeu do TCU, para conhecimento, 
cópia do Acórdão nº 2.266/2008, que trata de repre-
sentação formulada pela Secretaria de Fiscalização 
de Desestatização – Sefid em virtude da publicação 
de editais de concorrência pelo Ministério das Comu-
nicações, referentes a outorgas de concessão para a 
exploração de serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, em descumprimento ao disposto na instrução 
normativa TCU nº 27/98; 2) recebeu convite da Agên-
cia Espacial Brasileira-AEB, o Comando-Geral de Tec-
nologia Aeroespacial-CTA e o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais-INPE, para as cerimônias de 
abertura e encerramento da IV Jornada Espacial, dias 



51608 Quinta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2008

2 e 8 de novembro, respectivamente, em São José dos 
Campos, SP; 3) recebeu convite do diretor-superinten-
dente do Serpro, Gilberto Paganotto, para a abertura 
da reunião de planejamento do Comitê de Implemen-
tação de Software Livre do Governo Federal – CISL, 
a realizar-se nos dias 5 e 6 de novembro, no Brasília 
Alvorada Hotel; 4) recebeu convite do Ministro de Es-
tado da Previdência Social, José Barroso Pimentel, 
para participar da XXIV Assembléia-Geral da Confe-
rência Interamericana de Seguridade Social – CISS, 
no dia 10 de novembro, em Salvador, BA; 5) recebeu 
convite do Ministério das Relações Exteriores, para 
participar da reunião de coordenação preparatória para 
o 3º Fórum de Governança da Internet (IGF), no dia 
10 de novembro, no Palácio do Itamaraty. Informou que 
o Fórum de Governança da Internet será realizado no 
período de 3 a 6 de dezembro, na cidade de Hydera-
bad, na Índia; 6) recebeu convite do presidente em 
exercício da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, deputado Cassiá Carpes, para participar da audi-
ência pública sobre políticas adotadas nos Estados do 
RS, SP e MG para a área de parques tecnológicos, a 
realizar-se no dia 10 de novembro, na Assembléia Le-
gislativa do RS; 7) recebeu convite do Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais na área de ciência e tec-
nologia do Vale do Paraíba – SP para o café da manhã 
que será oferecido pelo sindicato no dia 12 de novem-
bro, no Espaço Chocolate, 10º andar da Câmara dos 
Deputados; 8) recebeu convite da Secretaria de Polí-
ticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Ministério da Ciência e Tecnologia para participar do 
lançamento do Portal BCH Brasil – mecanismo de in-
tercâmbio de informações do protocolo de Cartagena 
sobre biossegurança, no dia 14 de novembro, no au-
ditório do MCT em Brasília; 9) recebeu da deputada 
distrital Erika Kokay, para conhecimento, as notas ta-
quigráficas da audiência pública, realizada em 17 de 
outubro, que discutiu a importância do processo de 
democratização dos meios de comunicação; 10) rece-
beu do deputado Dr. Pinotti cópia da proposta de fis-
calização financeira e controle nº 13/07, de autoria do 
deputado Sebastião Madeira, propondo que a Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a 
Fundação Nacional de Saúde – Funasa e a Fundação 
Nacional do Índio – Funai, e cópia do relatório parcial 
do deputado Ayrton Xerez, que solicita às demais co-
missões da Câmara o encaminhamento de propostas 
aprovadas relacionadas ao tema, que possam subsi-
diar o relatório da proposta de fiscalização financeira; 
11) recebeu justificativa de ausência da deputada Pro-
fessora Raquel Teixeira, no período de 07 a 30 de ou-
tubro, para tratamento de saúde; 12) será realizada, 
no dia 13 de novembro, audiência pública conjunta 

com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, para debate sobre a tipificação de 
crimes e delitos cometidos na área de informática e 
suas penalidades; 13) as sugestões de emendas ao 
orçamento 2009 (Projeto de Lei nº 38/2008-CN) deve-
rão ser apresentadas na secretaria da comissão até o 
final da manhã do dia 11 de novembro, para que os 
deputados Bilac Pinto, José Rocha e Rodrigo Rollem-
berg possam examinar e sistematizar as sugestões de 
emendas que serão votadas no dia 12 de novembro 
pelo plenário da comissão; 14) foram distribuídas aos 
relatores as seguintes proposições, cujas relações fo-
ram encaminhadas por meio eletrônico aos membros 
da comissão e divulgadas na página da internet: 29 
de outubro – Deputado Abelardo Camarinha, TVR Nº 
940/08 e TVR Nº 1.008/08; Deputada Ana Arraes, TVR 
Nº 961/08 e TVR Nº 1.032/08; Deputada Angela Amin, 
TVR Nº 1.012/08; Deputado Ariosto Holanda, TVR Nº 
941/08 e TVR Nº 1.009/08; Deputado Arnaldo Jardim, 
TVR Nº 1.023/08; Deputado Barbosa Neto, TVR Nº 
960/08; Deputado Beto Mansur, TVR Nº 1.221/06 e 
TVR Nº 972/08; Deputado Bilac Pinto, TVR Nº 491/08 
e TVR Nº 974/08; Deputado Carlos Brandão, TVR Nº 
1.024/08; Deputada Cida Diogo, TVR Nº 1.013/08; Depu-
tado Colbert Martins, TVR Nº 1.014/08; Deputado Cristia-
no Matheus, TVR Nº 929/08 e TVR Nº 995/08; Deputado 
Davi Alcolumbre, TVR Nº 968/08, TVR Nº 1.017/08 e 
TVR Nº 1.025/08; Deputado Dr. Adilson Soares, TVR 
Nº 446/08 e TVR Nº 975/08; Deputado Dr. Nechar, TVR 
Nº 953/08 e TVR Nº 1.034/08; Deputado Edigar Mão 
Branca, TVR Nº 946/08 e TVR Nº 1.006/08; Deputado 
Elismar Prado, TVR Nº 729/08 e TVR Nº 976/08; 
Deputado Emanuel Fernandes, TVR Nº 930/08 e 
TVR Nº 996/08; Deputado Enio Bacci, TVR Nº 943/08; 
Deputado Eunício Oliveira, TVR Nº 819/08, TVR Nº 
942/08, TVR Nº 978/08, TVR Nº 1.022/08 e TVR Nº 
1.027/08; Deputado Fernando Ferro, TVR Nº 1.015/08; 
Deputado Flávio Bezerra, TVR Nº 970/08; Deputado 
Gerson Peres, TVR Nº 1.016/08; Deputado Gustavo 
Fruet, TVR Nº 931/08 e TVR Nº 998/08; Deputada Iriny 
Lopes, TVR Nº 890/08 e TVR Nº 977/08; Deputado 
Jorge Bittar, TVR Nº 885/08 e TVR Nº 979/08; Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen, TVR Nº 932/08; Deputado 
Jorginho Maluly, TVR Nº 933/08 e TVR Nº 1.001/08; 
Deputado José Carlos Araújo, TVR Nº 971/08 e TVR 
Nº 1.018/08; Deputado José Chaves, TVR Nº 296/08 
e TVR Nº 980/08; Deputado José Mendonça Bezerra, 
TVR Nº 934/08 e TVR Nº 1.000/08; Deputado José 
Rocha, TVR Nº 919/08 e TVR Nº 981/08; Deputado 
Júlio Cesar, TVR Nº 967/08 e TVR Nº 1.029/08; Depu-
tado Julio Semeghini, TVR Nº 935/08 e TVR Nº 1.002/08; 
Deputado Lobbe Neto, TVR Nº 964/08 e TVR Nº 
1.026/08; Deputada Luiza Erundina, TVR Nº 944/08 e 
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TVR Nº 1.010/08; Deputado Manoel Salviano, TVR Nº 
936/08 e TVR Nº 1.003/08; Deputada Maria do Carmo 
Lara, TVR Nº 920/08 e TVR Nº 982/08; Deputado Men-
des Ribeiro Filho, TVR Nº 921/08 e TVR Nº 983/08; 
Deputado Nelson Meurer, TVR Nº 923/08, Deputado 
Nelson Proença, TVR Nº 937/08 e TVR Nº 1.005/08; 
Deputado Nilson Pinto, TVR Nº 938/08 e TVR Nº 
1.004/08; Deputado Paulo Bornhausen, TVR Nº 939/08 
e TVR Nº 1.007/08; Deputado Paulo Henrique Lusto-
sa, TVR Nº 922/08, TVR Nº 985/08 e TVR Nº 999/08; 
Deputado Paulo Piau, TVR Nº 1.019/08; Deputado 
Paulo Roberto, TVR Nº 924/08 e TVR Nº 988/08; 
Deputada Professora Raquel Teixeira, TVR Nº 965/08; 
Deputado Rafael Guerra, TVR Nº 963/08 e TVR Nº 
1.028/08; Deputado Ratinho Junior, TVR Nº 948/08 e 
TVR Nº 989/08; Deputada Rebecca Garcia, TVR Nº 
969/08; Deputado Roberto Britto, TVR Nº 1.031/08; 
Deputado Roberto Rocha, TVR Nº 962/08; Deputado 
Rodrigo Rollemberg, TVR Nº 945/08 e TVR Nº 1.011/08; 
Deputado Sandes Júnior, TVR Nº 925/08 e TVR Nº 
990/08; Deputado Silas Câmara, TVR Nº 926/08 e TVR 
Nº 993/08; Deputado Uldurico Pinto, TVR Nº 949/08 e 
TVR Nº 1.033/08; Deputado Waldir Maranhão, TVR Nº 
1.020/08; Deputado Walter Brito Neto, TVR Nº 959/08; 
Deputado Wladimir Costa, TVR Nº 927/08 e TVR Nº 
994/08; Deputado Zequinha Marinho, TVR Nº 928/08; 
30 de outubro – Deputado Ariosto Holanda, TVR Nº 
952/08; Deputado Barbosa Neto, TVR Nº 956/08; Depu-
tado Bilac Pinto, TVR Nº 1.030/08; Deputado Elismar 
Prado, TVR Nº 891/08; Deputada Iriny Lopes, TVR Nº 
1.021/08; Deputado Jorginho Maluly, TVR Nº 916/08; 
Deputado José Rocha, TVR Nº 917/08; Deputado Ju-
lio Semeghini, TVR Nº 951/08; Deputada Luiza Erun-
dina, TVR Nº 950/08; Deputado Manoel Salviano, TVR 
Nº 889/08; Deputado Nelson Meurer, TVR Nº 888/08; 
Deputado Nilson Pinto, TVR Nº 914/08; Deputado Ola-
vo Calheiros, TVR Nº 957/08; Deputado Sandes Júnior, 
TVR Nº 958/08; Deputado Silas Câmara, TVR Nº 
907/08; Deputado Wladimir Costa, TVR Nº 918/08; 31 
de outubro – Deputada Luiza Erundina, PROJETO 
DE LEI Nº 2.490/07. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 143/08 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que 
“solicita informações ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações a respeito da renovação das outorgas 
do Serviço de Televisão por Assinatura – TVA” RETI-
RADO DE OFÍCIO. 2 – REQUERIMENTO Nº 146/08 
– dos Srs. Ivan Valente e Luiza Erundina – que “requer 
a realização de Audiência Pública na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, com 
a finalidade de discutir a espetacularização promovida 
pelas redes de televisão na cobertura do seqüestro 
ocorrido no município de Santo André/SP”. Falaram os 
Deputados Paulo Roberto, Jorginho Maluly e Emanuel 

Fernandes. APROVADO, COM A TRANSFORMAÇÃO 
DO EVENTO EM AUDIÊNCIA CONJUNTA COM A 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EX-
TENSÃO DO CONVITE A REPRESENTANTE DA 
ÁREA DE SEGURANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
3 – REQUERIMENTO Nº 147/08 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “solicita seja realizada Reunião de Audiência 
Pública visando esclarecimentos à Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática, sobre 
as denúncias de supostas irregularidades nas ativida-
des de Registro, Gerenciamento e Manutenção de 
Domínios da Internet no Brasil”. RETIRADO DE OFÍ-
CIO. 4 – REQUERIMENTO Nº 148/08 – do Sr. Wladimir 
Costa – que “solicita seja realizada Reunião de Audi-
ência Pública visando discutir o combate a crimes de 
informática como difusão de vírus, roubo de senhas e 
falsificação de cartão de crédito”. RETIRADO DE OFÍ-
CIO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 1.751/07 – da Comissão 
de Legislação Participativa – (SUG nº 137/2005) – que 
“regula a utilização da Internet como veículo de publi-
cação oficial”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO 
FILHO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE OFÍ-
CIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 2.856/97 – do Sr. Ivan 
Valente – que “caracteriza, no âmbito da Lei nº 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, como abuso de autorida-
de, a exposição, sem autorização judicial, em veículos 
de comunicação social, daqueles submetidos à cus-
tódia policial”. (Apensados: PL nº 40/1999, PL nº 
1.072/1999, PL nº 3.067/1997, PL nº 3.349/1997 e PL 
nº 3.577/1997) RELATOR: Deputado MENDES RIBEI-
RO FILHO. PARECER: pela aprovação deste, do PL 
nº 3.067/1997, do PL nº 3.349/1997, do PL nº 3.577/1997, 
do PL nº 40/1999, e do PL nº 1.072/1999, apensados, 
com substitutivo. RETIRADO DE OFÍCIO. 7 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.549/98 – do Sr. Salvador Zimbaldi – 
que “concede anistia para o crime que menciona”. 
(Apensados: PL nº 3.225/2000, PL nº 4.808/1998, PL 
nº 796/2003, PL nº 4.540/2004 e PL nº 4.294/2004) 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. PARECER: 
pela aprovação deste, do PL nº 4.808/1998, do PL nº 
796/2003, e do PL nº 4.294/2004, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL nº 3.225/2000, e do 
PL nº 4.540/2004, apensados. Vista conjunta aos 
Deputados Jorginho Maluly e Julio Semeghini, em 
26-3-2008. RETIRADO DE OFÍCIO. 8 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.710/07 – do Sr. Luiz Carlos Busato – que 
“dispõe sobre a implantação do Portal Único de Ações 
Governamentais e Serviços Eletrônicos com o objetivo 
de integrar sistemas e disponibilizar na rede mundial 
de computadores os programas públicos nas esferas 
federal, estadual e municipais”. RELATOR: Deputado 
JORGINHO MALULY. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. RETIRADO DE OFÍCIO. 9 – TVR Nº 816/08 
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– do Poder Executivo – (MSC nº 384/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 546, de 13 de setembro de 2006, 
que outorga permissão à Sistema Beija Flor de Radio-
difusão Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Milhã, 
Estado do Ceará”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUN-
DINA. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado 
Wladimir Costa, em 29-10-2008. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 832/08 – 
do Poder Executivo – (MSC nº 385/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 519, de 13 de setembro de 2006, 
que outorga permissão à Neves & Oliveira Andrade 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média no município de Paraibuna, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 834/08 – do Poder 
Executivo – (MSC nº 385/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 21, de 3 de janeiro de 2007, que outorga per-
missão à Rádio Alto do Vale Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média no muni-
cípio de Lageado, Estado do Rio Grande do Sul”. RE-
LATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 12 – TVR Nº 836/08 – do Poder Executivo – 
(MSC nº 392/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 
de junho de 2008, que outorga concessão à Rádio 
Calhandra AM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média no município de Uru-
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado IBSEN PINHEIRO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
13 – TVR Nº 837/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 
392/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 13 de junho 
de 2008, que outorga concessão à Rádio Vera Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no município de Rosário Oeste, Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 14 – TVR Nº 845/08 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 663, de 19 de outubro de 1996, que au-

toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de São Jorge executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Jorge, Es-
tado do Rio Grande do Sul” RELATOR: Deputado RA-
TINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 – TVR 
Nº 846/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 682, de 23 de outubro 
de 2006, que autoriza a Conselho Comunitário de Pa-
raíso executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Paraíso, Estado de Santa Catarina”. RELA-
TOR: Deputado NILSON PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
16 – TVR Nº 847/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 
378/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 693, de 23 de 
outubro de 2006, que autoriza a Associação Comuni-
tária Rádio Amigos do Pinhal FM executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Balneário Pi-
nhal, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Depu-
tado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 17 – TVR Nº 848/08 – do Poder Executivo – 
(MSC nº 378/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
703, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a TV e 
Rádio Cidade FM executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itapaci, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 18 – TVR Nº 851/08 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 378/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
735, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Paranoá executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Paranoá, 
Distrito Federal”. RELATOR: Deputado JORGINHO 
MALULY. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR Nº 853/08 
– do Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 772, de 24 de outubro de 2006, 
que autoriza a Associação em Defesa da Qualidade 
de Vida, do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Artístico executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rio de Janeiro, Estado do 
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Rio de Janeiro” RELATOR: Deputado NELSON MEU-
RER. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 20 – TVR Nº 855/08 – 
do Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 801, de 25 de outubro de 2006, 
que outorga autorização ao Conselho de Desenvolvi-
mento Comunitário de Francisco Badaró – FUNDEC, 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Francisco Badaró, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 21 – TVR Nº 857/08 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 857, de 27 de outubro de 2006, que ou-
torga autorização a Associação de Rádio Comunitária 
de Promoção Social de Canudos executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Canudos, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON PRO-
ENÇA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 22 – TVR Nº 860/08 – 
do Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 8, de 3 de janeiro de 2007, que 
outorga autorização a Associação Cultural Cajuruense 
Boca da Mata de Apoio à Comunidade executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ca-
juru, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MIRO 
TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 23 – TVR Nº 861/08 
– do Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 107, de 9 de abril de 2007, que 
outorga autorização a Associação Comunitária Edu-
cacional Maranata de Radiodifusão FM executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ca-
choeira Grande, Estado do Maranhão”. RELATOR: 
Deputado NELSON PROENÇA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
24 – TVR Nº 863/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 
378/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 128, de 11 de 
abril de 2007, que outorga autorização a Associação 
de Comunicação Comunitária de Gália executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Gá-
lia, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
MENDONÇA BEZERRA. PARECER: pela aprovação. 

APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 
– TVR Nº 864/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 
378/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 136, de 12 de 
abril de 2007, que outorga autorização a Associação 
Comunitária do Grupo Semente Nova do Distrito de 
Misse executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Irauçuba, Estado do Ceará”. RELA-
TOR: Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 26 – TVR Nº 866/08 – do Poder Executivo – 
(MSC nº 378/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
149, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização 
a Associação Comunitária Nova Dimensão de Radio-
difusão para o Desenvolvimento Cultural e Artístico 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Barra do Choça, Estado da Bahia”. RE-
LATOR: Deputado CRISTIANO MATHEUS. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 27 – TVR Nº 867/08 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 378/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
150, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização 
a Associação Comunitária Cultura para São Félix exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de São Félix do Coribe, Estado da Bahia”. RELA-
TOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DE DEPUTADO. 28 – TVR Nº 868/08 – do 
Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 156, de 12 de abril de 2007, que outor-
ga autorização a Associação Cultural Comunitária Ci-
dade das Rosas executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Cotia, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado CRISTIANO MATHEUS. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 29 – TVR Nº 871/08 – do Poder 
Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 230, de 28 de maio de 2007, que outorga au-
torização a Associação Comunitária de Comunicação 
Palmares executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Palmares Paulista, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 872/08 – do 
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Poder Executivo – (MSC nº 378/2008) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 231, de 28 de maio de 2007, que outor-
ga autorização a Associação de Comunicação Comu-
nitária Navegantes de Anhembi executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Anhembi, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO 
ROBERTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 31 – TVR Nº 879/08 
– do Poder Executivo – (MSC nº 391/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 13 de junho de 2008, que outorga 
concessão à Natureza Comunicações Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso 
do Sul”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 32 – TVR Nº 880/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 391/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 13 de junho de 2008, que outorga concessão 
à Farol Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no município de Rio 
Grande , Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado DR. ADILSON SOARES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 33 – TVR Nº 886/08 – do Poder Executivo – 
(MSC nº 543/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
375, de 13 de julho de 2007, que outorga permissão 
à Rádio Cultural de Vitória Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Exu, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: 
pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO FERNANDO 
FERRO. 34 – TVR Nº 893/08 – do Poder Executivo – 
(MSC nº 545/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
158, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
Cultural Comunitária Arca de Poá executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Poá, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO 
BRANCA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 896/08 
– do Poder Executivo – (MSC nº 545/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 263, de 29 de maio de 2007, que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária 

Três Cachoeiras executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Três Cachoeiras, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JOSÉ RO-
CHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 36 – TVR Nº 901/08 – 
do Poder Executivo – (MSC nº 545/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 660, de 21 de novembro de 2007, 
que autoriza a Associação Cultural Bethel executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paty do Alferes, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: 
Deputado NILSON PINTO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 37 
– TVR Nº 902/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 
545/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 740, de 18 de 
dezembro de 2007, que autoriza a Associação do Mo-
vimento de Radiodifusão Renascer de Campo Novo 
– RS executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Campo Novo, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 38 – TVR Nº 905/08 – do Poder Executivo 
– (MSC nº 545/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
822, de 20 de dezembro de 2007, que autoriza a As-
sociação Comunitária Progressiva de Serrinha dos 
Pintos executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Serrinha dos Pintos, Estado do Rio 
Grande do Norte”. RELATOR: Deputado PAULO BOR-
NHAUSEN. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 39 – TVR Nº 906/08 
– do Poder Executivo – (MSC nº 545/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 835, de 20 de dezembro de 2007, 
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura 
de Campo de Santana – PB executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Campo de 
Santana, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado 
GUSTAVO FRUET. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 40 – TVR 
Nº 908/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 545/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 68, de 7 de março de 
2008, que autoriza a Associação Comunitária Dabar 
de Comunicação, Educação e Cultura executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Flo-
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resta do Araguaia, Estado do Pará”. RELATOR: Depu-
tado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 41 
– TVR Nº 909/08 – do Poder Executivo – (MSC nº 
545/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 72, de 7 de 
março de 2008, que autoriza a Associação Comunitá-
ria e Cultural Vale do Rio Grande executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Colômbia, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ARIOSTO 
HOLANDA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 42 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.547/04 – da Sra. Maria Helena – que “dis-
põe sobre a aplicação de tarifas uniformes nos serviços 
de telecomunicações”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 43 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.740/03 – do Sr. Joaquim Francisco – que 
“dispõe sobre a responsabilidade técnica pelas pes-
quisas estatísticas, mercadológicas, de opinião públi-
ca e assemelhadas”. (Apensado: PL nº 4.219/2004 
(Apensado: PL nº 5.655/2005)) RELATOR: Deputado 
NELSON PROENÇA. PARECER: pela rejeição deste, 
do PL nº 4.219/2004, e do PL nº 5.655/2005, apensa-
dos. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 44 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.172/05 – do Sr. Celso Russomanno 
– que “estabelece que as instituições de ensino supe-
rior podem ser autorizadas a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO FERRO. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Durante a discussão da matéria, o Depu-
tado Miro Teixeira sugeriu ao relator incluir a autoriza-
ção para execução dos serviços de radiodifusão edu-
cativa. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER 
COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. 45 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.218/05 – do Sr. Edinho Bez – que “institui 
a franquia postal para as correspondências postadas 
pelas Defensorias Públicas” RELATOR: Deputado SI-
LAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Jorge Bittar, em 26-3-2008. O Deputado 
Jorge Bittar apresentou voto em separado em 28-
5-2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 46 – PRO-
JETO DE LEI Nº 480/07 – do Sr. Edio Lopes – que 
“acrescenta § 3º ao Art. 1º, e parágrafo único ao Art. 
16 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998”. RE-
LATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PARE-
CER: pela aprovação deste, com emendas. VISTA AO 
DEPUTADO PAULO ROBERTO. 47 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.388/07 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“dispõe sobre critérios para a venda de chips para ce-
lulares GSM”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HO-
LANDA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 

PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 48 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.336/07 – do Sr. Marcelo Itagi-
ba – que “dispõe sobre os critérios a serem observados 
no levantamento e na interpretação de dados pelos 
institutos de pesquisa oficiais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALTER BRITO NETO. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 49 – PROJETO DE LEI Nº 
2.396/07 – do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre o 
acesso às informações de pesquisas custeadas pela 
administração pública direta ou indireta”. RELATOR: 
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 50 
– PROJETO DE LEI Nº 2.809/08 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, Lei Geral de Telecomunicações – LGT, para in-
cluir, como direito do usuário de telecomunicações o 
questionamento de débitos lançados em conta telefô-
nica”. RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Ratinho 
Junior, em 29-10-2008. O Deputado Ratinho Junior 
apresentou voto em separado em 4-11-2008. RETI-
RADO DE PAUTA PELO RELATOR. 51 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.973/08 – do Sr. William Woo – que “obriga 
as operadoras de telefonia celular a fazer o bloqueio 
do número IMEI (International Mobile Equipment Iden-
tity – Identidade Internacional de Equipamento Móvel), 
dos aparelhos celulares que sejam objeto de perda, 
furto ou roubo”. RELATOR: Deputado COLBERT MAR-
TINS. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 52 – PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – do 
Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe sobre a comerciali-
zação de equipamentos de radiação”. RELATOR: 
Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 53 
– PROJETO DE LEI Nº 3.403/08 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera a alínea “c” do art. 2º do 
Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, com a 
finalidade de modificar o fuso horário dos Estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 3.412/2008) RELA-
TORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela 
aprovação deste, e pela rejeição do PL nº 3.412/2008, 
apensado. Discutiu a matéria o Deputado Emanuel 
Fernandes, APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. Durante a Ordem do Dia, ocuparam também 
a presidência os Deputados Ratinho Junior e Bilac 
Pinto, na apreciação dos itens 14 e 40 da pauta. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às onze horas e cin-
qüenta minutos. E, para constar, eu,             , Myriam 
Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata que será assinada pelo Presidente e encami-
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nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
tados. Deputado Walter Pinheiro,          , Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 12 
de novembro de 2008. 

Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia 
doze de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Walter Pinheiro – Presidente; Ratinho Junior, Bilac 
Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes; Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Beto Mansur, Cristia-
no Matheus, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, 
Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José Ro-
cha, Julio Semeghini, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Proença, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Lima, 
Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Silas Câmara e 
Zequinha Marinho – Titulares; Barbosa Neto, Carlos 
Brandão, Colbert Martins, Fernando Ferro, Flávio Be-
zerra, Frank Aguiar, José Carlos Araújo, Júlio Cesar, 
Lobbe Neto, Nazareno Fonteles, Paulo Piau, Rafael 
Guerra, Rebecca Garcia, Roberto Britto e Veloso – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Enio Bacci, Iriny Lopes, Jader Barbalho, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, Maria 
do Carmo Lara, Nilson Pinto, Vic Pires Franco e Wladi-
mir Costa. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação a Ata da 32ª reunião, realizada 
no dia 05 de novembro de 2008. O Deputado Bilac 
Pinto solicitou a dispensa da leitura da Ata. Não hou-
ve discussão. Em votação, a Ata foi APROVADA por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: Emendas ao Projeto 
de Lei nº 38/2008-CN (PLOA 2009): Discussão e vo-
tação das sugestões de emendas a serem oferecidas 
pela Comissão ao Projeto de Lei nº 38/2008-CN (PLOA 
2009). O Presidente convidou os Deputados Bilac Pin-
to e Rodrigo Rollemberg, coordenadores das propos-
tas de emendas da comissão, para tomar assento à 
Mesa, e passou-lhes a palavra. O Deputado Bilac Pinto 
apresentou relatório do trabalho feito para analisar as 
emendas recebidas. O Deputado Rodrigo Rollemberg 
leu as sugestões selecionadas, ressaltando que foram 
destinadas emendas para os Ministérios da Ciência e 
Tecnologia, Defesa Nacional e Comunicações. Não 
houve discussão. 1 – SUGESTÃO DE EMENDA AO 

ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 1/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– “que acrescenta recursos na ação 8977 – Apoio à 
Pesquisa e Inovação em Arranjos Produtivos Locais – 
APL constantes da Proposta Orçamentária para 2009 
– Valor: 100.000.000,00”. APROVADA. 2 – SUGESTÃO 
DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 
2/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática – “que acrescenta recursos na 
operação especial 0901 – Concessão de Bolsas de 
Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profis-
sionais para CT&I constantes da Proposta Orçamen-
tária para 2009 – Valor: 100.000.000,00”. APROVA-
DA. 3 – SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO 
– COMISSÕES Nº 3/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – “que visa do-
tar o Ministério das Comunicações de recursos para a 
realização da Conferência Nacional de Comunicação 
– Valor: 10.000.000,00”. APROVADA. 4 – SUGESTÃO 
DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 
4/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática – “que acrescenta recursos na ação 
02B28 – Domínio de Tecnologias para Defesa Nacional 
– Valor: 506.046.250,00”. APROVADA. 5 – SUGESTÃO 
DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 
5/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática – “que acrescenta recursos na 
ação 6492 – Fomento à Elaboração e Implantação de 
Projetos de Inclusão Digital constantes da Proposta 
Orçamentária para 2009 – Valor: 100.000.000,00”. 
APROVADA. ENCERRAMENTO: Terminada a Ordem 
do Dia, o Presidente suspendeu a reunião para que 
fosse elaborada a presente Ata. Concluída sua confec-
ção e dispensada sua leitura, a pedido do Deputado 
Bilac Pinto, a Ata foi colocada em votação e APRO-
VADA por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas. E, 
para constar, eu,         , Myriam Gonçalves Teixeira de 
Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que será as-
sinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Walter 
Pinheiro,                , Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Octogésima Reunião Ordinária, reali-
zada em 11 de novembro de 2008.

Às quinze horas e dezoito minutos do dia onze 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 12 da Câmara dos Deputados, com a presen-
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ça dos Senhores Deputados Eduardo Cunha – Presi-
dente; Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Cân-
dido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, José Eduar-
do Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Leonardo 
Picciani, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Moreira 
Mendes, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Roberto Ma-
galhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peccioli, Vilson Covatti e Zenaldo Coutinho – 
Titulares; Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, 
Átila Lins, Carlos Abicalil, Carlos Willian, Chico Lopes, 
Colbert Martins, Edmilson Valentim, Eduardo Valverde, 
Fernando Coruja, George Hilton, Hugo Leal, Jaime 
Martins, Jefferson Campos, João Magalhães, Luiz 
Couto, Márcio França, Mauro Lopes, Vital do Rêgo Fi-
lho e Waldir Neves – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Augusto Farias, Benedito de Lira, Bonifácio de Andra-
da, Bruno Rodrigues, Ciro Gomes, Edmar Moreira, 
Efraim Filho, Fábio Ramalho, Francisco Tenorio, Indio 
da Costa, João Campos, João Paulo Cunha, José Car-
los Aleluia, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Guimarães 
Filho, Marcelo Itagiba, Maurício Quintella Lessa, Michel 
Temer, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Paes Landim, 
Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Sérgio Brito, Urzeni Rocha, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Wilson Santiago e Wolney 
Queiroz. O Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação a Ata da septuagésima nona 
reunião ordinária realizada em cinco de novembro. O 
Deputado Carlos Willian requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimi-
dade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do Depu-
tado Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, 
indicando o Deputado Arolde de Oliveira para integrar 
a Comissão, como membro titular. 2 – Correspondên-
cia do cidadão Adilson Corrêa Ochôa. 3 – Correspon-
dência da Câmara Municipal de Batatais – SP. 4 – Co-
municado de retirada de pauta da PEC nº 149/2007, 
que “Acrescenta § 3º ao art. 143 da Constituição, para 
estabelecer reserva de vagas para licenciados do ser-
viço militar inicial nas polícias militares”, a pedido do 
relator, Deputado Tadeu Fillipelli, para reexame. 5 – 
Comunicado de retirada de pauta da PL nº 2.881/2004, 
que “Institui o Sistema de Proteção ao Programa Nu-
clear Brasileiro – SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº 
1.809, de 7 de outubro de 1980”, a pedido do relator, 
Deputado Carlos Willian, para reexame. ORDEM DO 
DIA: Os Deputados José Genoíno, Carlos Bezerra, 
Carlos Willian, Antônio Carlos Biscaia, Roberto Maga-
lhães, Moreira Mendes, João Magalhães, Zenaldo 
Coutinho, George Hilton, Odair Cunha, Sérgio Barra-

das Carneiro, Geraldo Pudim e Sandra Rosado reque-
reram inversão de pauta para apreciação dos itens 
cento e treze, cento e setenta e nove, cento e setenta 
e dois, noventa e três, duzentos e vinte e cinco, noven-
ta, cento e sete, noventa e oito, duzentos e dezenove, 
duzentos e dezessete, cento e setenta e um, noventa 
e nove, cento e cinqüenta e nove, duzentos e quatorze, 
duzentos e dezesseis, e duzentos e dois, respectiva-
mente. Foram os requerimentos aprovados pelo ple-
nário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.074/01 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 305/2000) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Amigos de Campo Bom a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.011/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 732/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação da Juventude do Município 
de Montes Altos – MA a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Montes Altos, Esta-
do do Maranhão”. RELATOR: Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 3 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.262/06 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 932/2006) – que 
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Pássaro da Ilha FM S/C Ltda para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.309/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 962/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária para o Desen-
volvimento de Pongaí a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Pongaí, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEI-
RA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 5 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
282/07 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 68/2007) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
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Rádio Xinguara Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, no município de Xingua-
ra, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado MAURO 
BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 6 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 541/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 320/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Movi-
mento Comunitário Rádio Esperança de Aporé – FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Aporé, Estado de Goiás”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 542/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 324/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Prima-
vera do Leste a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Primavera do Leste, Estado 
do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado REGIS DE 
OLIVEIRA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 8 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 557/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 363/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à FM Cariús Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Cariús, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 9 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 577/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.277/2007) – que “aprova o 
ato que autoriza a Sociedade de Amparo a Cultura 
Vale do Acaraú a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Acaraú, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 10 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 594/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 341/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Santo Antonio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Caridade, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. Não houve discussão. Em vo-

tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 608/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
377/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Cultura e Radiodifusão de Car-
naubal – Ceará a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Carnaubal, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 12 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 619/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 231/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza o ICEQUI – Instituto Cultural e Econômi-
co de Quixelô a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Quixelô, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 13 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 624/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 302/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural de Itaitinga a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Itaitinga, Estado do Ceará”. RELATOR: Depu-
tado PASTOR PEDRO RIBEIRO. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 626/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 321/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação das Mulheres de São Pedro a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Jucás, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado PAS-
TOR PEDRO RIBEIRO. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 643/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
418/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Bairro Centro de Itaúba a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Itaúba, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 679/08 – da Comis-
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são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 388/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Arembepe de Radio-
difusão de Incentivo à Cultura, Artes e Esportes a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Camaçari, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 681/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 400/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Acajutiba 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Acajutiba, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 689/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 433/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à PARAVIANA COMUNICAÇÕES LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Mucajaí, Estado 
de Roraima”. RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO 
RIBEIRO. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 19 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 696/08 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR nº 536/2008) 
– que “aprova o ato que outorga concessão à Amazô-
nia Comunicação e Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média no mu-
nicípio de Gurupá, Estado do Pará”. RELATOR: Depu-
tado PASTOR PEDRO RIBEIRO. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 20 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 698/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 574/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Satélite FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 21 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 701/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 307/2008) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Educação e Cultura de 

Rio Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Rio Claro, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PASTOR 
PEDRO RIBEIRO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 22 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 702/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
327/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Módulo a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Buri, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MAURO 
BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 23 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 704/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 449/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Filadélfia FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no município de 
Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 24 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 706/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 456/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio FM Mania Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Volta Redonda, Estado do Rio 
de Janeiro”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVI-
DES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 25 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 708/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 480/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Três Cli-
mas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município de Assaré, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado NELSON 
TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da por unanimidade a Redação Final. 26 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 709/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 492/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Amazônia Co-
municação e Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Novo Repartimento, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 27 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
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DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 710/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 495/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Eco FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Ibiapina, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 711/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 498/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Indústrias Gráficas o Estado Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Araçatuba, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 29 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 712/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 506/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Difusora Viradouro FM 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no município 
de Viradouro, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Re-
dação Final. 30 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 714/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 520/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Xarayés – Comunicação e Marketing 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Pitangueiras, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON 
TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da por unanimidade a Redação Final. 31 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 716/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 525/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Guara-
mano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, no município de Gua-
rani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul”. RE-
LATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 32 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 718/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 533/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga concessão à Sistema de Comunicações Keller 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no município de Campo Novo do Parecis, 

Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado NEL-
SON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 33 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 719/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 534/2008) 
– que “aprova o ato que outorga concessão à Conti-
nental Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média no município de 
Comodoro, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: De-
putado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 34 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 724/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 552/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores Amigos de Cabrália Pau-
lista a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cabrália Paulista, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 35 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 725/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 555/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Excelsior a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Araçatuba, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 36 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 726/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 557/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Renascer a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Alto Alegre, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 37 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 728/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 565/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiofusão Comunitária de 
Colméia – TO a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Colméia, Estado do Tocan-
tins”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 38 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
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TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 729/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 573/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Beneficente Cultural Comuni-
tária de Apoio a Campinorte – ABCCACAMP a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Campinorte, Estado de Goiás”. RELATOR: Depu-
tado PAES LANDIM. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
39 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 730/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
576/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Amigos de Bairros Comunitários de Riolândia a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Riolândia, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 40 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 734/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 600/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Alternativa FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 41 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 743/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 572/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural dos Morado-
res de Barreira a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Barreira, Estado do Ce-
ará”. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 42 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 746/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 564/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Princesa de Rádio Comu-
nitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Juruena, Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 43 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 747/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 

e Informática – (TVR nº 561/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Coronel a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Coronel Domingos Soares, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE 
SÁ. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 44 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 749/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 553/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Beneficente Rioclarense a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de São José do Rio 
Claro, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 45 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 751/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 545/2008) – que “aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Som Alvorada Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média no mu-
nicípio de Natividade, Estado do Tocantins”. RELATOR: 
Deputado PAES LANDIM. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 46 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 753/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 541/2008) – que “aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Som Alvorada Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média no mu-
nicípio de Arraias, Estado do Tocantins”. RELATOR: 
Deputado PAES LANDIM. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 47 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 754/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 535/2008) – que “aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Educadora Nova Geração Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no município de Novo São Joaquim, Estado de 
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA 
DE SÁ. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da por unanimidade a Redação Final. 48 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 755/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 530/2008) – que 
“aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Maior 
de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média no município de Pacu-
já, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado CARLOS 
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WILLIAN. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 49 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 757/08 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR nº 516/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Máxima FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Ca-
maquã, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado PAES LANDIM. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 50 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 759/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 505/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Florestal FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Planalto, Estado do Rio Grande 
do Sul”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 51 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 763/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 496/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Genoa FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Siqueira Campos, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 52 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 764/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 494/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rede Norte de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Mocajuba, Es-
tado do Pará”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 53 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 766/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 486/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Maior de Radiodi-
fusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, no município de Marti-
nópole, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS WILLIAN. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 54 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 767/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 484/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Ivanov 
Comunicação e Participações Ltda. para explorar ser-

viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 55 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 768/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 482/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Amiga FM de Chapecó 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Tapurah, Esta-
do do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS 
WILLIAN. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 56 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 778/08 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR nº 451/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Sampaio 
& Martins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Iti-
quira, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
CARLOS WILLIAN. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 57 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 783/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
408/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária Companheira – 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Igarapé-Açú, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado CARLOS WILLIAN. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 58 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 784/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 403/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Vale do Laranjinha de Ribei-
rão do Pinhal a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Ribeirão do Pinhal, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 59 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 785/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 375/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a ASDECA – Associação de Desenvolvi-
mento Comunitário Alegriense a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Chã de Ale-
gria, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
PAES LANDIM. Não houve discussão. Em votação, foi 
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aprovada por unanimidade a Redação Final. 60 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 787/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 306/2008) 
– que “aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Floresta Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no município 
de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado CARLOS WILLIAN. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 61 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 788/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 270/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Entre Rios do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul”. RELATOR: Deputado GERSON PERES. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 62 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 809/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 590/2008) – que “aprova o ato 
que outorga autorização à Associação Comunitária 
Beneficente Santos Dumont para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Redenção, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado GERSON PE-
RES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 63 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 814/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 571/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura “Onda Viva” a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ma-
rília, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GER-
SON PERES. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 64 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 816/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 567/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultu-
ral e Esportiva de Nova Maringá – ACENOMA a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso”. RE-
LATOR: Deputado GERSON PERES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 65 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 823/08 – da Comis-

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 538/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga concessão à Rádio Três de Maio Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no município de Imbituva, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado GERSON PERES. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Re-
dação Final. 66 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 825/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 526/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Planeta Terra FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Cascavel, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 67 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 830/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 500/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Estre-
la Dalva Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de San-
ta Bárbara D’’Oeste, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado GERSON PERES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 68 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 833/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 483/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Ivanov Comunicação e Participações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de São João do Ja-
guaribe, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado GER-
SON PERES. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 69 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 837/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 462/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rede 
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Sumaré, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 70 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE LEI Nº 371/99 – do Sr. Enio Bacci – que “fixa 
prazo de 10 (dez) dias para consumidor desistir das 
compras por telefone ou correspondência e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 71 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 2.280/07 – do Sr. Ilderlei 
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Cordeiro – que “acresce dispositivos à Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973”. RELATOR: Deputado MAU-
RO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 72 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 676/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 316/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Navegantes de Difusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de São Borja, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado CARLOS 
WILLIAN. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 73 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 694/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 459/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Plus Radiodifusão Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Coxilha, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado CARLOS 
WILLIAN. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 74 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 697/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 559/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente 
de Cruzeiro de Fortaleza a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Cruzeiro de For-
taleza, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
CARLOS WILLIAN. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 75 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 699/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 276/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Popu-
lar FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Urucânia, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 76 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 772/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 469/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio de Guarani Novidades FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Guarani, Estado de Minas 

Gerais”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 77 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 781/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 443/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio e TV Desan Telecomunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Entre Folhas, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS WILLIAN. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
78 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
817/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 563/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Rural Henriqueta Veloso a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Felício dos Santos, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS WILLIAN. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
79 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
818/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 562/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Ação e Desenvolvimento Cultural de Radiodifusão 
de Durandé a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Durandé, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 80 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 819/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 556/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitá-
ria Tropical a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Patrocínio, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 81 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 832/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 487/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Gráfica e Editora Diário do Sudo-
este Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
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ra em freqüência modulada, no município de Ibicuí, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado MARCELO 
GUIMARÃES FILHO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 82 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 842/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 423/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura Nossa Senhora do Ampa-
ro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 83 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 877/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 453/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Mendonça e Rios Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Loanda, Estado do Para-
ná”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 84 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 878/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 461/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cidade Tabira FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Tabira, Estado de Pernambu-
co”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 85 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 879/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 479/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio FM Serrote Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Castelo do Piauí, Estado do 
Piauí”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 86 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 889/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 592/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aureli-
no Leal e Ubaitaba a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária no Município de Aurelino Leal, Estado 
Bahia”. RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 87 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 899/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 615/2008) – que “aprova o ato 
que outorga autorização à Associação Cristo Rei para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Laranjal, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 88 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 900/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 616/2008) – que “aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Beneficente e Cultural Co-
munitária Alternativa – ASBECCA para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
CARLOS WILLIAN. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 89 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 912/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 633/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária do Grageru a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Aracaju, Es-
tado de Sergipe”. RELATOR: Deputado GONZAGA 
PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
90 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
913/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 634/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária 
Sant’’Ana de Óbidos a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Óbidos, Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTI-
NHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 91 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 919/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 648/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária Ativa 
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– FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Piracuruca, Estado do Piauí”. RELA-
TOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 92 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 920/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
650/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Funda-
ção Santo Antônio do Aventureiro a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de San-
to Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 93 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 924/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 655/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Radio-
difusão, para a Promoção da Cultura, Artes e Educa-
ção a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cuparaque, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 94 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 927/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 673/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação Onda Livre 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Santana, Estado do Amapá”. RELATOR: 
Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 95 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 930/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
680/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário de Martins So-
ares a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Martins Soares, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 96 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 931/08 – da Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 683/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Nova Tropical de São 
Sebastião do Anta a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Sebastião do Anta, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS WILLIAN. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
97 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
933/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 685/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Co-
munitária de São Francisco de Assis do Piauí – PI a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Francisco de Assis do Piauí, Estado 
do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 98 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 938/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 706/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Comunicação e Cultura de Caetanó-
polis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Caetanópolis, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 99- PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 944/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR nº 735/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Som Alvorada Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Taguatinga, Estado do To-
cantins”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 100 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 960/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 778/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio e TV Maíra Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Acrelândia, Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 101 – PROJETO DE 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 961/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 780/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Sítio Novo do Tocantins, Estado do To-
cantins”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 102 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 962/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 782/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Capelista Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Pinhais, Estado do Para-
ná”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 103 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 991/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 599/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária e Cultural Buqueirão 
– FM 107.1 MHZ a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cícero Dantas, Estado 
da Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 104 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.005/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 662/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão 
Cultural Tradicional a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Pedro do Turvo, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado SILVINHO 
PECCIOLI. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
105 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.007/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 664/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Nossa Senhora do Carmo de Platina a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Pla-
tina, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado RE-
GIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 

Parecer. 106 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.008/08 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR nº 665/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária da Comunicação de Manoel Ribas – ACOMAR 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Manoel Ribas, Estado do Paraná”. RE-
LATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 107 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.016/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 678/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Planalto a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Planalto, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 108 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.020/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR nº 691/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Nossa Senhora da Concei-
ção a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Conceição do Pará, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 109 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.028/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 701/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores 
do Bairro Núcleo Habitacional Auta Aguirre de Campos 
Salles Borebi – SP a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Borebi, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 110 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.042/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 720/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Noroeste de Co-
municação Ltda.EPP para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
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Deputado SILVINHO PECCIOLI. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 111 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.044/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
732/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
ao SISTEMA TORRE DE COMUNICAÇÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Santa Fé do Sul, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLI-
VEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 112 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.047/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 875/2008) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à TV Nova Conexão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 113 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.357/05 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
– (OF nº 218/2005) – que “dispõe sobre a criação de 
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, de cargos em 
comissão e de provimento efetivo e de funções comis-
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS WILLIAN. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação, com emendas. Lido o Parecer, não houve ora-
dores inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 114 – PROJETO DE LEI Nº 272/07 
– do Sr. Jilmar Tatto – que “altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para elevar a categoria da multa administra-
tiva relativa ao transporte irregular de pessoas ou bens 
e enquadrar essa atividade como crime de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste e do Substitutivo da 
Comissão de Viação e Transportes, com substitutivo. 
Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 115 
– PROJETO DE LEI Nº 3.117/08 – do Senado Federal 
– Jonas Pinheiro – (PLS nº 695/2007) – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova 
o Plano Nacional de Viação e dá outras providências, 
para modificar o traçado da BR-174”. RELATOR: 
Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em vo-

tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 116 
– PROJETO DE LEI Nº 1.779/07 – do Sr. Paulo Piau 
– que “institui, na República Federativa do Brasil, a 
data de 30 de junho, como sendo o Dia do Fiscal Fe-
deral Agropecuário”. RELATOR: Deputado JOÃO MA-
GALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, não hou-
ve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 117 – PROJETO DE LEI Nº 
1.609/96 – do Poder Executivo – (MSC nº 180/1996) 
– que “altera a Seção do I do Capítulo VI do Título I da 
Parte Especial do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940)” RELATOR: Deputado AN-
TONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição. Lido o Parecer, não houve ora-
dores inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 118 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 135/96 – do COMISSÃO MISTA DE PLA-
NOS, ORÇAMENTO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO – que 
“estatui normas gerais de direito financeiro para ela-
boração, execução e controle dos planos, diretrizes, 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios”. (Apensados: PLP 
nº 32/1999, PLP nº 88/1999, PLP nº 144/2000, PLP nº 
166/1997 e PLP nº 102/2003) RELATOR: Deputado 
GERALDO PUDIM. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste, dos Subs-
titutivos da Comissão de Finanças e Tributação ao PLP 
nº 32/1999 e ao PLP nº 135/1996, do PLP nº 166/1997, 
do PLP nº 32/1999, do PLP nº 88/1999 e do PLP nº 
102/2003, apensados, com emendas; e pela inconsti-
tucionalidade do PLP nº 144/2000, apensado. O Pre-
sidente comunicou haver sobre a Mesa requerimento 
de retirada de pauta, de autoria dos Deputados José 
Genoíno, Antônio Carlos Biscaia e Roberto Magalhães. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o requeri-
mento. 119 – PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 
204/05 – do Sr. Fernando Coruja – que “altera o Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados dispondo 
sobre o rito de tramitação dos tratados e convenções 
internacionais em matéria de direitos humanos”. (Apen-
sados: PRC nº 271/2005 e PRC nº 131/2008) RELA-
TOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PRC nº 271/2005 e do PRC nº 131/2008, 
apensados. Lido o Parecer, foi concedida vista ao Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia. 120 – PROJETO DE LEI 
Nº 580/95 – do Senado Federal – PEDRO SIMON – 
(PLS nº 50/1995) – que “dispõe sobre a nomeação dos 
representantes oficiais do País em organismos inter-
nacionais de caráter oficial”. RELATOR: Deputado 
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GEORGE HILTON. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, com emendas. 
Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 121 
– PROJETO DE LEI Nº 1.742/07 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “denomina “Ponte Emerson Freitag – 
Boiadeiro” a ponte sobre o Rio Machado na BR-364, 
no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia”. RE-
LATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
122 – PROJETO DE LEI Nº 6.171/05 – do Sr. Celso 
Russomanno – que “dispõe sobre o exame do produ-
to, pelo consumidor, no ato da compra”. RELATOR: 
Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
emenda. Lido o Parecer, discutiu a matéria o Deputa-
do Antônio Carlos Biscaia. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 123 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.974/07 – do Sr. Fernando Coruja – que “altera a 
Lei nº 9.875, de 25 de novembro de 1999, para dispor 
sobre a denominação suplementar “Trecho José Pas-
choal Baggio” do trecho que menciona da Rodovia 
BR-282”. RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Lido o Parecer, não houve oradores 
inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 124 – PROJETO DE LEI Nº 1.128/03 – do Sr. 
Carlos Abicalil – que “dispõe sobre a criação do Pro-
grama Nacional de Saúde Vocal do professor da Rede 
Pública de Ensino e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com substitutivo. Reiniciada a discussão, não 
houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 125 – PROJETO DE LEI Nº 
2.404/07 – do Sr. Geraldo Pudim – que “altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Pla-
no Nacional de Viação, para incluir na Relação Des-
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, 
a RJ-196, no município de São João da Barra, Estado 
do Rio de Janeiro, transformando a mesma em rodovia 
federal”. (Apensado: PL nº 2.660/2007) RELATOR: 
Deputado BERNARDO ARISTON. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e do PL nº 2.660/2007, apensado. Lido o Pare-
cer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 126 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.090/07 – do Sr. Edmilson Valentim – que 
“altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado GEORGE 
HILTON. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-

dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda. Reiniciada a discussão, fizeram uso da 
palavra os Deputados Sérgio Barradas Carneiro e An-
tônio Carlos Biscaia. O Deputado George Hilton usou 
da palavra como relator. O relator apresentou Comple-
mentação de Voto. PARECER COM COMPLEMENTA-
ÇÃO DE VOTO: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer, com 
Complementação de Voto. 127 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.556/07 – do Senado Federal – Antônio Carlos 
Valadares – (PLS nº 191/2005) – que “altera a Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, para considerar 
como prática abusiva, oferecer à venda ou vender pro-
dutos ou serviços, mediante a sistemática de paga-
mento a prazo pelo preço à vista e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor. Lido o Parecer, foi conce-
dida vista ao Deputado Antônio Carlos Biscaia. 128 
– PROJETO DE LEI Nº 2.940/97 – do Sr. João Pizzo-
latti – que “dispõe sobre o Dia Nacional de Prevenção 
do Álcool e das Drogas, e dá outras providências”. 
(Apensados: PL nº 3.317/2000 e PL nº 3.827/2000) 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste e do PL nº 3.317/2000, apensado, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, com subemendas, 
e do PL nº 3.827/2000, apensado. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 129 – PROJETO DE LEI Nº 
6.244/05 – da Sra. Sandra Rosado – que “fixa critério 
para instituição de datas comemorativas”. RELATOR: 
Deputado BETO ALBUQUERQUE. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, nos termos das Emendas da Comissão de Edu-
cação e Cultura. Reiniciada a discussão, não houve 
oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 130 – REQUERIMENTO Nº 77/08 
– da Sra. Sandra Rosado – que “requer a realização 
de Seminário para discutir os 20 anos da Constituição 
Federal de 1988 e os Direitos das Mulheres: limites e 
possibilidades para construção da cidadania feminina 
em conjunto com a Comissão de Legislação Partici-
pativa”. Retirado de pauta pela autora. 131 – EMENDA 
DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 975/88 – que 
“proíbe a produção, comercialização e utilização, em 
todo o território nacional, de aerossóis que contenham 
clorofluorcabono, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL nº 906/1988 e PL nº 1.946/1991) RELATOR: 
Deputado SILVINHO PECCIOLI. PARECER: pela cons-
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titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação da Emenda de Plenário, com 
subemenda redacional. Lido o Parecer, foi concedida 
vista ao Deputado Geraldo Pudim. 132 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.074/90 – do Senado Federal – DIRCEU 
CARNEIRO – (PLS nº 265/1989) – que “dispõe sobre 
as Comissões Parlamentares de Inquérito” (Apensa-
dos: PL nº 716/1999 (Apensado: PL nº 5.032/2001), 
PL nº 791/1999, PL nº 2.787/2000, PL nº 3.075/1992, 
PL nº 3.948/1989, PL nº 5.021/2001, PL nº 5.093/2001, 
PL nº 4.019/2001, PL nº 7.123/2002 e PL nº 2.557/2003) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação deste, com emenda; 
e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis-
lativa e, no mérito, pela rejeição das Emendas apre-
sentadas nesta Comissão, do PL nº 5.032/2001, do 
PL nº 3.948/1989, do PL nº 3.075/1992, do PL nº 
716/1999, do PL nº 791/1999, do PL nº 2.787/2000, 
do PL nº 4.019/2001, do PL nº 5.021/2001, do PL nº 
5.093/2001, do PL nº 7.123/2002 e do PL nº 2.557/2003, 
apensados. Lido o Parecer, foi concedida vista conjun-
ta aos Deputados José Genoíno, Moreira Mendes, 
Antônio Carlos Biscaia e Luiz Couto. 133 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.825/91 – do Senado Federal – Francisco 
Rollemberg – (PLS nº 140/1991) – que “altera dispo-
sitivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL nº 1.875/1991 e PL 
nº 3.597/2000) RELATOR: Deputado GERALDO PU-
DIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste 
e do PL nº 1.875/1991, apensado; e pela constitucio-
nalidade, injuridicidade, má técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do PL nº 3.597/2000, apensado. 
Lido o Parecer, discutiu a matéria o Deputado Luiz 
Couto. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 134 – EMENDA DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI Nº 4.476/94 – que “autoriza o Poder Executivo 
Federal a reverter em favor da Sociedade Japonesa 
de Santos, no Estado de São Paulo, o imóvel que men-
ciona” RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado. Lido o Pa-
recer, foi concedida vista ao Deputado Luiz Couto. 135 
– PROJETO DE LEI Nº 1.489/96 – do Poder Executi-
vo – (MSC nº 91/1996) – que “dá nova redação ao 
parágrafo único do artigo 488 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo 
Civil” RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitu-
tivo. Lido o Parecer, foi concedida vista ao Deputado 

Sérgio Barradas Carneiro. 136 – EMENDAS DO SE-
NADO AO PROJETO DE LEI Nº 2.534/96 – que “fa-
culta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e outros 
locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando 
assim o exigir”. RELATOR: Deputado PASTOR MANO-
EL FERREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa das Emendas do Se-
nado, com emendas redacionais. Lido o Parecer, foi 
concedida vista ao Deputado Antônio Carlos Biscaia. 
137 – PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 – da Sra. Zulaiê 
Cobra – que “altera a redação do art. 511 e seu pará-
grafo único da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil”. (Apensados: PL nº 
903/1999, PL nº 2.415/2000, PL nº 4.720/1998 e PL 
nº 4.715/2004) RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS PANNUNZIO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste, do PL nº 903/1999 e do PL nº 
4.715/2004, apensados, com substitutivo; e pela cons-
titucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição do PL nº 4.720/1998 e do PL 
nº 2.415/2000, apensados. Lido o Parecer, foi conce-
dida vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro. 138 
– PROJETO DE LEI Nº 182/95 – do Sr. Edison Andri-
no – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor, e 
dá outras providências””. (Apensados: PL nº 1.989/1996, 
PL nº 3.177/1997, PL nº 3.405/2000 e PL nº 4.548/2001) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, do PL nº 1.989/1996, do PL nº 
3.177/1997, do PL nº 3.405/2000 e do PL nº 4.548/2001, 
apensados, com substitutivos. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 139 – PROJETO DE RESO-
LUÇÃO (CD) Nº 8/07 – da Sra. Elcione Barbalho – que 
“cria, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comis-
são da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescen-
te, da Juventude e Minorias”. RELATOR: Deputado 
SANDES JÚNIOR. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, foi 
concedida vista ao Deputado Luiz Couto. 140 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS nº 123/1989) – 
que “estabelece diretrizes para uma Política Nacional 
de Habitação Rural e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste, da Emenda 2 da Co-
missão 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 
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Emenda 1 da Comissão de Desenvolvimento Urbano. 
Lido o Parecer, foi concedida vista ao Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. 141 – PROJETO DE LEI Nº 2.712/92 
– do Senado Federal – Eduardo Suplicy – (PLS nº 
182/1991) – que “obriga as instituições financeiras ofi-
ciais a divulgarem as concessões de crédito subsidia-
do” RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. PARE-
CER: pela inconstitucionalidade deste e do Substituti-
vo da Comissão de Finanças e Tributação. Lido o Pa-
recer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 142 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.890/95 – do Senado Federal – Nelson 
Wedekin – (PLS nº 373/1991) – que “dispõe sobre me-
didas de defesa da Previdência Social e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRU-
DA. PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridici-
dade e, no mérito, pela rejeição. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 143 – PROJETO DE LEI Nº 
2.689/96 – do Poder Executivo – (MSC nº 1.455/1996) 
– que “altera as Leis nos 8.437, de 30 de junho de 1992, 
e 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL nº 950/2003) RELATOR: Depu-
tado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela inconstitu-
cionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição deste e do PL nº 950/2003, apen-
sado. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 144 
– PROJETO DE LEI Nº 1.824/07 – do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS nº 22/2004) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, para incluir, na Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fede-
ral, o trecho rodoviário compreendido entre as locali-
dades de Pedro Canário (ES) e Nanuque (MG)”. RE-
LATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
145 – SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI Nº 2.336/91 – que “altera dispositivos da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil”. RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIO-
LI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do 
Substitutivo do Senado. Lido o Parecer, não houve 
oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 146 – EMENDAS DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI Nº 3.123/92 – que “dispõe so-
bre o prazo de publicação, pelo Departamento de Re-
ceita Federal, dos modelos de Declaração do imposto 
de Renda”. RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL 
FERREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, inju-

ridicidade e má técnica legislativa das Emendas do 
Senado. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
147 – PROJETO DE LEI Nº 905/95 – do Sr. Max Ro-
senmann – que “dispõe sobre o processo de abate de 
animais destinados ao consumo e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
apresentada na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Lido o Pare-
cer, foi concedida vista conjunta aos Deputados Luiz 
Couto e Sandra Rosado. 148 – PROJETO DE LEI Nº 
1.321/95 – do Sr. Remi Trinta – que “estabelece nor-
mas para o processo de adoção e utilização do livro 
didático nas escolas das redes pública e privada, do 
ensino fundamental e médio em todo o país, e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL nº 1.569/1996, PL 
nº 1.573/1996 e PL nº 1.699/1996) RELATOR: Depu-
tado COLBERT MARTINS. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
com emendas, do PL nº 1.569/1996, com emendas, 
do PL nº 1.573/1996, com emendas, e do PL nº 
1.699/1996, com emendas, apensados. Lido o Parecer, 
foi concedida vista ao Deputado Luiz Couto. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e 
quatro minutos, antes convocando reunião ordinária, 
para a próxima quarta-feira, doze de novembro, às dez 
horas, para apreciar os itens remanescentes da pauta; 
e reunião extraordinária de Audiência Pública sobre 
“episódio envolvendo o Governo do Equador e as 
Empresas Petrobrás e Odebrecht”. E, para constar, 
eu                    , Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Eduardo Cunha,               , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 4 
de novembro de 2008. 

Às quinze horas e trinta minutos do dia quatro 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Legislação Participativa, no Plenário 3 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Adão Pretto – Presidente; Edu-
ardo Amorim, Pedro Wilson e Dr. Talmir – Vice-Presi-
dentes; Chico Alencar, Luiza Erundina e Walter Brito 
Neto – Titulares; Fernando Ferro, Iran Barbosa e Lin-
coln Portela – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Eduardo Gomes, Fátima Bezerra, Geraldo 
Thadeu, Jurandil Juarez, Silas Câmara e Suely. Justi-
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ficaram a ausência os Deputados Eduardo Barbosa 
e Suely. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente em exercício, Deputado Dr. Talmir, 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação 
as Atas das 21ª, 22ª e 23ª reuniões, realizadas nos 
dias 08 de outubro de 2008, 28 de outubro de 2008 
e 29 de outubro de 2008. Por terem sido distribuídas 
cópias, foi dispensada a leitura da ata, por solicitação 
da Deputada Luiza Erundina e não havendo quem 
quisesse discuti-las ou a elas sugerir alterações, em 
votação, as Atas foram aprovadas por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Pre-
sidente comunicou o recebimento da Carta Agende nº 
349/2008, por meio da qual aquela entidade solicita o 
adiamento da realização da Audiência Pública aprova-
da por meio da Sugestão nº 107/2008 para o ano de 
2009; e o recebimento da Carta Cefemea nº 108/2008, 
por meio da qual aquela entidade solicita o adiamento 
da realização da Audiência Pública aprovada por meio 
da Sugestão nº 103/2008 para o ano de 2009. ORDEM 
DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
44/08 – dos Srs. Adão Pretto e Luiza Erundina – que 
“requer a realização de ENCONTRO NACIONAL DE 
COMUNICAÇÃO com a finalidade de avaliar as ações 
em favor da Conferência Nacional de Comunicação, no 
decorrer de 2007/2008 e debater os principais Projetos 
de Lei em tramitação no Congresso Nacional, como 
a fusão das Teles (OI e BrasilTelecom), Definição do 
Padrão da Rádio Digital, entre outros”. A Deputada 
Luiza Erundina procedeu ao encaminhamento do 
requerimento. Manifestaram-se sobre a matéria os 
Deputados Fernando Ferro (PT-PE) e Chico Alencar 
(PSOL-RJ). Em votação, o requerimento foi aprovado 
por unanimidade. B – Sugestões: 9 – SUGESTÃO Nº 
118/08 – do Federação Única dos Petroleiros – que 
“sugere a realização de Audiência Pública conjunta com 
a Comissão de Legislação Participativa e a Comissão 
de Minas e Energia” RELATOR: Deputado FERNAN-
DO FERRO. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Fernando Ferro procedeu à leitura do parecer e, não 
havendo quem quisesse discutir a matéria, em votação, 
o parecer foi aprovado por unanimidade. O Presidente 
em exercício, Deputado Dr. Talmir, passou a presidência 
dos trabalhos ao Deputado Fernando Ferro. 10 – SU-
GESTÃO Nº 119/08 – do CONSELHO NACIONAL DA 
UMBANDA DO BRASIL – que “sugere a realização de 
uma Semana por ocasião do centenário da Umban-
da no Brasil. Constam da programação a realização 
de Sessão Solene ‘Homenagem à Matriz Religiosa 
Brasileira; de um Seminário ‘Matriz Religiosa Brasi-
leira: Espiritualidade, Diversidade e Cultura de Paz’; 
e de uma exposição ‘Centenário da Matriz Religiosa 
Brasileira: por Dentro do seu Imaginário’”. RELATOR: 

Deputado CHICO ALENCAR. PARECER: a proferir. 
PARECER do Relator, Dep. Chico Alencar (PSOL-RJ), 
pela aprovação. O Deputado Chico Alencar procedeu à 
leitura do parecer. Discutiram a matéria os Deputados 
Luiza Erundina (PSB-SP) e Fernando Ferro (PT-PE). 
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
2 – SUGESTÃO Nº 16/07 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “altera a redação dos 
artigos 730 e 733 do Código de Processo Civil”. RE-
LATOR: Deputado Eduardo Amorim. PARECER: pela 
aprovação parcial, nos termos do Projeto de Lei que 
ora apresenta. Designado Relator Substituto, Dep. Chi-
co Alencar (PSOL-RJ). Parecer do Relator Substituto, 
Dep. Chico Alencar (PSOL-RJ), pela Aprovação. O 
Deputado Chico Alencar procedeu à leitura do parecer 
e, não havendo quem quisesse discutir a matéria, em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Os 
itens 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 da Pauta haviam sido aprecia-
dos na presente reunião. Contudo, por determinação 
do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Arlindo Chinaglia, tiveram sua apreciação anulada, em 
virtude do momento de sua deliberação ter coincidi-
do com a Ordem do Dia do Plenário. 3 – SUGESTÃO 
Nº 110/08 – da ASSOCIAÇÃO DOS DEMITIDOS DA 
PETROMISA DE SERGIPE – que “sugere o encami-
nhamento de Indicação ao Poder Executivo, propondo 
o envio de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, com o 
fito de alterar a Lei nº 8.878, de 11de maio de 1994, 
para que a anistia concedida aos ex-empregados da 
PETROMISA – Petrobrás Mineração S/A, demitidos no 
ano de 1992, não possua exigências que criem desi-
gualdade entre os anistiados”. RELATOR: Deputado 
EDUARDO AMORIM. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 4 – SUGESTÃO Nº 70/07 – do Conse-
lho de Defesa Social de Estrela do Sul – que “sugere 
Projeto de Lei no sentido de estabelecer a suspensão 
do prazo prescricional durante o curso da investiga-
ção administrativa de delito tributário”. RELATOR: De-
putado JOÃO PIZZOLATTI. PARECER: pela rejeição. 
NÃO DELIBERADO. 5 – SUGESTÃO Nº 95/08 – do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que 
“sugere Projeto de Lei acrescentando o art. 247-A ao 
Código Penal Brasileiro, no sentido de criar medidas 
alternativas”. RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLAT-
TI. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 6 
– SUGESTÃO Nº 82/07 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
que altera o Código Penal, no tocante à prescrição, ao 
acrescentar os artigos 109-A, 109-B, 109-C e 109-D”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 7 – SUGESTÃO Nº 
92/07 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 
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4.898, de 9 de dezembro de 1965 ( Lei de Abuso de 
Autoridade) e dá nova redação a seus artigos”. RELA-
TORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 8 – SUGESTÃO Nº 99/08 
– do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – 
que “sugere Projeto de Lei alterando o Código Penal 
Brasileiro no tocante à Lei nº 1.521, de 1951 (crimes 
contra a economia popular e usura. )” RELATOR: De-
putado PEDRO WILSON. PARECER: pela rejeição. 
NÃO DELIBERADO. 11 – SUGESTÃO Nº 123/08 – da 
Terra de Direitos :Organização Civil de Direito Privado 
– que “sugere a realização do Seminário: “20 anos da 
Constituição: Desafios para garantir a aplicabilidade 
do direito humano à terra e ao território”. RELATOR: 
Deputado ADÃO PRETTO. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. Nada mais havendo a tratar, 
a Presidente em exercício, Deputada Luiza Erundina, 
encerrou os trabalhos às dezessete horas e cinco mi-
nutos, antes convocando os Senhores Parlamentares 
para Reunião Ordinária de Audiência Pública sobre o 
tema: Reforma Política, a realizar-se dia 11 de novem-
bro, terça-feira, às 14 horas, no Plenário 4 do Anexo 
II. E, para constar, eu               , Sonia Hypolito, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pela Deputado Dr. Talmir            , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 32ª Reunião, realizada em 5 de novem-
bro de 2008.

Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do 
dia cinco de novembro de dois mil e oito, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência da 
Deputada Marina Maggessi. A lista de presença regis-
trou o comparecimento dos Deputados Raul Jungmann 
– Presidente; Marina Maggessi, Pinto Itamaraty e Mar-
celo Melo – Vice-Presidentes; Alberto Fraga, Alexandre 
Silveira, Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, 
Fernando Melo, Francisco Tenorio, Givaldo Carimbão, 
Jair Bolsonaro, João Campos, Laerte Bessa, Lincoln 
Portela, Mauro Lopes e Paulo Pimenta – Titulares; 
Ademir Camilo, Carlos Sampaio, Cristiano Matheus, 
Enio Bacci, Gonzaga Patriota, Guilherme Campos, 
Hugo Leal, Iriny Lopes, José Genoíno, Marcelo Itagiba 
e William Woo – Suplentes. Deixou de registrar pre-
sença o Deputado Edmar Moreira. ABERTURA: Ha-

vendo número regimental, o Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas das 
30ª e 31ª Reuniões, cuja leitura foi dispensada a pe-
dido do Deputado Alberto Fraga. Em votação, as Atas 
foram aprovadas. EXPEDIENTE: A Deputada Marina 
Maggessi deu conhecimento ao Plenário do recebi-
mento de correspondência da Federação Nacional dos 
Policiais Federais – FENAPEF, que trata de manifes-
tação acerca do Projeto de Lei nº 4.209/01. Ato contí-
nuo, passou à ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 
4.209/01 – do Poder Executivo – (MSC nº 215/2001) 
– que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à investigação criminal, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL nº 6.419/02 e PL nº 6.205/02 
(Apensado: PL nº 3.058/08)) RELATOR: Deputado 
MARCELO ITAGIBA. PARECER: pela aprovação des-
te, com substitutivo, e pela rejeição dos PL nº 6.205/02, 
6.419/02 e 3.058/08, apensados. Os Deputados Anto-
nio Carlos Biscaia e Hugo Leal apresentaram votos 
em separado. Apresentado requerimento de retirada 
de pauta pelo Deputado Laerte Bessa, o Deputado 
Raul Jungmann, que assumira a presidência, conce-
deu-lhe a palavra para encaminhar a favor. Com a pa-
lavra, o autor alegou a necessidade de maior reflexão 
sobre o tema, apesar da realização de audiência pú-
blica no dia anterior para tratar da matéria. Encaminhou 
contra o Deputado Alberto Fraga, que ressaltou o exau-
rimento dos debates, tanto na citada audiência pública, 
como pelo Grupo de Trabalho criado pelo Presidente 
da Câmara dos Deputados em dois mil e sete para 
realizar estudo em relação à eventual inclusão na Or-
dem do Dia de projetos em tramitação nesta Casa 
sobre Direito Penal e Processual Penal. Chamados a 
orientar as bancadas, manifestaram-se a favor o PSDB, 
o PPS e o Bloco PMDB – PTC. Manifestaram-se con-
tra os seguintes partidos: DEM, PT, PSC e PP. Sub-
metido a votação, o requerimento foi aprovado. Entre-
tanto, havendo votação divergente e dúvidas quanto 
aos suplentes que poderiam votar, o Presidente, com 
a aquiescência do Plenário, procedeu a votação no-
minal. Feita a chamada, votaram a favor os Deputados 
Alexandre Silveira, Laerte Bessa, João Campos, Pinto 
Itamaraty, Francisco Tenorio, Marina Maggessi e Mar-
celo Itagiba. Votaram contra os Deputados Antonio 
Carlos Biscaia, Fernando Melo, Jair Bolsonaro, Mar-
celo Melo, Mauro Lopes, Paulo Pimenta, Alberto Fraga, 
Givaldo Carimbão, José Genoíno e Guilherme Cam-
pos. O Deputado Raul Jungmann absteve-se de votar. 
Restando, pois, rejeitado o requerimento, passou-se 
à discussão do projeto, conforme a ordem de inscrição. 
Com a palavra, o Deputado José Genoíno posicionou-
se contra o parecer do relator, especialmente no que 
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diz respeito aos artigos 4º e 5º do Substitutivo, e re-
gistrou apoio ao voto em separado do Deputado An-
tonio Carlos Biscaia. Na seqüência, o Deputado Mar-
celo Itagiba defendeu seu parecer, destacando o papel 
a ser cumprido por cada um dos órgãos policiais, bem 
como a função exercida pelo Ministério Público, nos 
termos da Constituição Federal. Alegou ainda que as 
manifestações contrárias ao seu Substitutivo, que pre-
tendem atribuir a determinados órgãos competência 
não expressa pelo texto constitucional, consistem em 
tentativa equivocada de se alterar a Carta Política por 
meio de legislação ordinária. Por outro lado, conside-
rou um avanço para o processo penal sua proposta de 
permitir que as polícias ostensivas participem da ela-
boração do termo circunstanciado. Na seqüência, o 
Deputado Paulo Pimenta reconheceu o esforço reali-
zado pelo referido Grupo de Trabalho; entretanto, dis-
cordou dos limites impostos pelo Substitutivo do rela-
tor à lavratura do termo circunstanciado, defendendo 
a autorização para que tanto a polícia militar como a 
rodoviária possam realizar esse procedimento. Ato 
contínuo, o Deputado Laerte Bessa, favorável ao pa-
recer, reprovou a possibilidade de participação do Mi-
nistério Público na produção do termo circunstanciado, 
por entender que se trata de uma atividade eminente-
mente policial. Acrescentou que o Ministério Público 
possui diversas funções previstas na Constituição e 
que o voto em separado do Deputado Antonio Carlos 
Biscaia pretende conferir mais poderes à instituição. 
Também contrário ao parecer, o Deputado Antonio 
Carlos Biscaia reiterou não ter participado do citado 
Grupo de Trabalho, registrando ainda ter conhecimen-
to da não inclusão da Polícia Militar e do Ministério 
Público nas atividades do Grupo. Por fim, declarou que 
seu voto em separado não estende a este órgão com-
petência para elaborar termo circunstanciado, mas 
propõe alterações substanciais aos artigos 4º e 5º do 
projeto. Posição favorável expressou o Deputado João 
Campos, que, antes de abordar o mérito, afirmou que 
tanto o Ministério Público como outras entidades liga-
das à segurança haviam participado ativamente das 
reuniões do Grupo de Trabalho, citando, inclusive a 
atuação dos Deputados Carlos Sampaio e Vieira da 
Cunha, representantes do Ministério Público nesta 
Casa e integrantes do Grupo. Em relação às alterações 
propostas pelo Substitutivo do Deputado Antonio Car-
los Biscaia, discordou da inclusão do § 2º no artigo 4º, 
por considerá-la matéria constitucional, sendo inad-
missível modificação por lei ordinária. Quanto ao § 5º, 
acrescido ao art. 5º, registrou o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal, emanado da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – ADIN 3614/PR, em que Sua 
Excelência afirmou ter ficado decidido que as funções 

atribuídas ao delegado de polícia não podem ser exer-
cidas, ainda que excepcionalmente, por outra catego-
ria profissional, como a polícia militar, sob pena de se 
caracterizar ofensa ao artigo 144 da Constituição. Em 
seguida, o Presidente deu conhecimento ao Plenário 
de requerimento sobre a mesa para encerramento da 
discussão e do encaminhamento da votação, apresen-
tado pelo Deputado Hugo Leal e outros. O Deputado 
Enio Bacci encaminhou contra, por entender relevan-
te a continuidade do debate acerca de matéria, que 
terá repercussão nacional. Por sua vez, o Deputado 
Paulo Pimenta, ao encaminhar a favor, sustentou que 
o assunto será ainda debatido no Plenário da Câmara 
dos Deputados e que a polêmica em torno do projeto 
diz respeito apenas à elaboração do termo circunstan-
ciado e à abrangência da função de polícia judiciária 
por outros segmentos policiais. Para orientar as ban-
cadas, manifestaram-se a favor os seguintes partidos: 
PP, DEM, PT, PSB e PSC. Manifestaram-se contra o 
PPS, o PSDB, o PDT e o Bloco PMDB-PTC. Em face 
da aprovação de requerimento da Deputada Marina 
Maggessi, contra os votos dos Deputados Enio Bacci 
e Marcelo Itagiba, o requerimento do Deputado Hugo 
Leal foi submetido a votação nominal. Feita a chama-
da, votaram a favor os Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Fernando Melo, Mauro Lopes, Paulo Pimenta, 
Alberto Fraga, José Genoíno, Iriny Lopes, Hugo Leal, 
Jair Bolsonaro e Guilherme Campos. Votaram contra 
os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Laerte Bessa, João 
Campos, Givaldo Carimbão, Marina Maggessi e Mar-
celo Itagiba. O Deputado Raul Jungmann absteve-se 
de votar. Após proclamar o resultado, o Presidente 
declarou encerrada a discussão e concedeu a palavra 
ao Relator para réplica. Este, por sua vez, procurou 
analisar os pontos divergentes entre seu parecer e os 
votos em separado dos Deputados Antonio Carlos 
Biscaia e Hugo Leal, defendendo os resultados alcan-
çados pelo referido Grupo de Trabalho, por considerar 
que atendeu os interesses das diversas categorias 
profissionais envolvidas no processo penal. Suscitou 
ainda a inconstitucionalidade de determinadas propos-
tas dos votos em separado, especialmente no que diz 
respeito à competência do Ministério Público e das 
polícias judiciárias. Ao final, o Deputado Antonio Car-
los Biscaia ponderou que as colocações do relator 
representavam contestações a seu voto em separado. 
Em face do início da Ordem do Dia no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, a matéria deixou de ser votada, 
assim como não foram deliberados os PROJETOS DE 
LEI Nºs 3.131/08, 3.443/08, 3.770/08 3.777/08, 3.587/08, 
1.950/07, 2.193/07, 353/07, 2.493/07, 2.797/08, 
3.288/08, 3.320/08, 3.544/08 e 3.624/08, e o PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 129/07. ENCER-
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RAMENTO: Os trabalhos foram encerrados às dezes-
seis horas e trinta e dois minutos, antes, porém, o 
Presidente convidou a todos a comparecerem ao se-
minário a ser realizado por esta Comissão, no dia se-
guinte, às nove horas, no Plenário 2, sobre “A influên-
cia da pornografia nos casos de abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes”. Também convocou 
reunião ordinária para o dia doze de novembro, às 
quatorze horas, para deliberação de proposições, con-
forme pauta a ser divulgada. E, para constar, eu             , 
Kátia da Consolação dos Santos Viana, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Raul Jung-
mann                                         , e pela Primeira Vice-Presidente, 
Deputada Marina Maggessi                            , e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 33ª Reunião, realizada em 12 de no-
vembro de 2008.

Às dezoito horas e dezessete minutos do dia doze 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, sob a presidência alternada dos 
Deputados Raul Jungmman e Antonio Carlos Biscaia. 
A lista de presença registrou o comparecimento dos 
Deputados Raul Jungmann – Presidente; Alberto Fraga, 
Alexandre Silveira, Antonio Carlos Biscaia, Fernando 
Melo, Givaldo Carimbão e Lincoln Portela – Titulares; 
Enio Bacci, Fátima Pelaes, Gonzaga Patriota, Guilher-
me Campos, Hugo Leal, Iriny Lopes e William Woo – 
Suplentes. Compareceu ainda, como não membro, o 
Deputado Valtenir Pereira. Deixaram de registar pre-
sença os Deputados Edmar Moreira, Francisco Tenorio, 
Jair Bolsonaro, João Campos, Laerte Bessa, Marina 
Maggessi, Marcelo Melo, Mauro Lopes, Paulo Pimen-
ta e Pinto Itamaraty. Justificou a ausência o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, por motivo de licença médica. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da 32ª Reunião, cuja leitura foi dispensada a pe-
dido do Deputado William Woo. Em votação, a Ata foi 
aprovada. ORDEM DO DIA: Dando início aos trabalhos, 
o Presidente comunicou ao Plenário que a Comissão 
recebera nove sugestões de emendas ao orçamento, 
sendo todas de apropriação, a saber: SUGESTÃO DE 
EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 1 – do Deputado Raul 
Jungmann, que “Requer acréscimo de despesa para 
o Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de 

Informações Criminais, no valor de R$26.625.000,00 
(Ação 8994, Programa 1127)”. SUGESTÃO DE EMEN-
DA AO ORÇAMENTO Nº 2 – do Deputado William 
Woo, que “Requer inclusão de despesa para implan-
tação do Sistema Integrado do Registro de Identidade 
Civil – RIC, no valor de R$20.000.000,00 (Ação 2E16, 
Programa 1127)”. SUGESTÃO DE EMENDA AO OR-
ÇAMENTO Nº 3 – do Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
que “ Requer acréscimo de despesa para aquisição 
de veículos especiais e aeronaves para policiamento 
da malha rodoviária, no valor de 77.365.799,00 (Ação 
200C, Programa 1386)”. SUGESTÃO DE EMENDA AO 
ORÇAMENTO Nº 4 – do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que “Requer acréscimo de despesa para reforma 
de bases operacionais e unidades da Polícia Rodoviá-
ria Federal, no valor de R$21.875.000,00 (Ação 8623, 
Programa 1386)”. SUGESTÃO DE EMENDA AO OR-
ÇAMENTO Nº 5 – dos Deputados Givaldo Carimbão 
e Valtenir Pereira, que “Requer acréscimo de despesa 
para reaparelhamento das unidades operacionais e do 
segmento técnico-científico – Promotec/Pró-Amazônia, 
no valor de R$25.000.000,00 (Ação 1899, Programa 
1353)”. SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO Nº 6 – do Deputado João Campos, que “Requer 
acréscimo de despesa para apoio ao reaparelhamen-
to das instituições de segurança pública, no valor de 
R$100.000.000,00 (Ação 8988, Programa 1127)”. SU-
GESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 7 – do 
Deputado João Campos, que “ Requer acréscimo de 
despesa para aquisição de veículos especiais e aero-
naves para policiamento da malha rodoviária, no valor 
de 77.365.799,00 (Ação 200C, Programa 1386)”. SU-
GESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 8 – do 
Deputado Raul Jungmann, que “Requer inclusão de 
despesa para instalação de delegacias especiais de 
atendimento às mulheres, no valor de R$2.500.000,00.” 
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 9 – 
do Deputado Raul Jungmann, que “Requer inclusão 
de despesa para apoio à implantação de centros es-
pecializados de perícia médico-legal em atendimento 
à mulher vítima de violência – Lei Maria da Penha, no 
valor de R$2.500.000,00”. Esclareceu, no entanto, que 
a Comissão pode apresentar apenas quatro emen-
das, sendo duas de remanejamento (com indicação 
do cancelamento de despesa) e duas de apropria-
ção (sem indicação do cancelamento de despesa). 
Assim, suspendeu a reunião por dez minutos, a fim 
de buscar acordo entre os membros. Após alcançado 
um entendimento acerca das emendas apresentadas, 
o Deputado Raul Jungmann, diante da necessidade de 
ausentar-se do Plenário, passou a presidência ao Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, tendo este anunciado que 
das nove sugestões apresentadas, seriam apreciadas 
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primeiramente, mediante o acordo firmado, as duas 
de apropriação a saber: SUGESTÃO DE EMENDA 
AO ORÇAMENTO Nº 2 – do Deputado William Woo, 
que “Requer inclusão de despesa para implantação 
do Sistema Integrado do Registro de Identidade Ci-
vil – RIC, no valor de R$20.000.000,00 (Ação 2E16, 
Programa 1127)”. Em discussão, o autor sugeriu au-
mentar o valor para R$200.000.000,00 e, submetida 
a votação, a sugestão foi aprovada, com a alteração 
proposta. SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMEN-
TO Nº 6 – do Deputado João Campos, que “Requer 
acréscimo de despesa para apoio ao reaparelhamen-
to das instituições de segurança pública, no valor de 
R$100.000.000,00 (Ação 8988, Programa 1127)”. Em 
discussão, o Deputado William Woo sugeriu aumentar 
o valor para R$200.000.000,00 e adequar a justificativa 
de forma a mencionar a situação peculiar dos esta-
dos que fazem fronteira seca e também em relação à 
violência contra as mulheres. Submetida a votação, a 
sugestão de emenda foi aprovada com as alterações 
propostas. Ficou também acordado que as SUGES-
TÕES DE EMENDA Nºs 1 e 4 seriam transformadas em 
emendas de remanejamento. Submetidas a votação, 
as sugestões foram aprovadas com a transformação 
proposta, sendo a primeira com o cancelamento do 
valor de R$26.625.000,00 na ação 00CA “concessão 
de bolsa-formação as policiais militares e civis, agentes 
penitenciários, guardas-municipais, bombeiros e peritos 
criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-
membros”; e a segunda com o cancelamento no valor 
de R$21.875.000,00 na ação 8855 “fortalecimento das 
instituições de segurança pública”. Em face da aprova-
ção das emendas citadas, restaram prejudicadas as 
SUGESTÕES DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nºs 3, 
5, 7, 8 e 9. REQUERIMENTO Nº 126/08 – do Sr. João 
Campos – que “Solicita inclusão de convidados para a 
audiência pública sobre a Polícia Ferroviária Federal”. 
Submetido a discussão e votação, o requerimento foi 
aprovado. ENCERRAMENTO: Para atender o disposto 
no art. 44, I, da Resolução nº 1/06-CN, o Presidente 
suspendeu os trabalhos por cinco minutos para que 
fosse por mim,               Ricardo Menezes Perpétuo, 
Secretário em exercício, redigida a presente Ata. Re-
abertos os trabalhos, a leitura da Ata foi dispensada 
por solicitação do Deputado William Woo. Submetida a 
discussão e votação, a Ata foi aprovada e será assinada 
pelo Presidente, Deputado Raul Jungmann                , 
e pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia                      , 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
Presidente encerrou os trabalhos às dezenove horas e 
dezesseis minutos, antes, porém, convocando reunião 
de audiência pública conjunta com a Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para 

o dia seguinte, às nove horas e trinta minutos, no Ple-
nário 13, para discutir a tipificação de crimes e delitos 
cometidos na área de informática e suas penalidades, 
com o intuito de subsidiar a análise do PL nº 84/99.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 29ª Reunião Ordinária, realizada em 5 
de novembro de 2008.

Às quatorze horas e cinquenta e quatro minutos 
do dia cinco de novembro de dois mil e oito, reuniu-
se a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 
Cinco – Anexo II da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Albano Franco 
– Presidente; Fábio Souto, Silvio Torres e Marcelo 
Teixeira – Vice-Presidentes; Arnon Bezerra, Edinho 
Bez, Eugênio Rabelo, Gilmar Machado, Guilher-
me Menezes, Hermes Parcianello, Lídice da Mata, 
Manuela D’ávila e Valadares Filho – Titulares; Alex 
Canziani, Joaquim Beltrão, José Rocha e Jurandil 
Juarez – Suplentes. Compareceu também a Deputada 
Fátima Pelaes, como não-membro. Deixaram de com-
parecer os Deputados Brizola Neto, Carlos Eduardo 
Cadoca, Carlos Wilson, Deley e Otavio Leite. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Senhor Pre-
sidente, Deputado Albano Franco, declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação as Atas da 
27ª Reunião Ordinária Deliberativa e da 28ª Reunião 
de Audiência Pública, realizadas no dia oito e vinte e 
nove de outubro de 2008. O Deputado Jurandil Juarez 
solicitou a dispensa da leitura das Atas, em votação, 
a solicitação foi aprovada. Em votação, as Atas foram 
aprovadas. O Presidente, Deputado Albano Franco 
Passou-se à ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 
Item 1 – REQUERIMENTO Nº 132/08 – do Sr. Silvio 
Torres – que “requer a realização de audiência pública 
com a presença do Vice-Presidente de Fundos de Go-
verno e Loterias da Caixa Econômica Federal, Moreira 
Franco, com a finalidade de fazer um balanço da lote-
ria denominada “Timemania” de seu lançamento até 
a presente data”. O Presidente passou a palavra ao 
Deputado Silvio Torres para defender seu requerimento. 
O Deputado Edinho Bez subscreveu o Requerimento 
e o autor incluiu como participantes o Presidente do 
Clube dos 13, Representante da Federação dos Hos-
pitais e Santas Casas e Representante do Ministério 
do Esporte. Colocado em discussão o requerimento 
e não havendo quem o quisesse discutir, foi votado e 
aprovado. Item 2 – REQUERIMENTO Nº 133/08 – do 
Sr. Marcelo Teixeira – que “requer que sejam convidados 
o Senhor Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, Ministro 
do Turismo; Ayrton Nogueira Pereira Júnior Secretário 
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Nacional de Política de Turismo; Bismarck Maia, Presi-
dente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais – FONATUR; Alves Brito Bezerra de Mello, 
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias 
de Hotéis – ABIH; Alexandre Zubaram, Presidente da 
SAUIPE/SA, para participarem de Audiência Pública 
na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos 
Deputados”. O Presidente passou a palavra ao Depu-
tado Marcelo Teixeira para defender seu requerimento 
e incluir o Senhor Walter Patriani da CVC como pales-
trante. O Deputado Jurandil Juarez sugeriu a inclusão 
de Flávio Peruzzi da Abremar, o que foi acatado pelo 
autor. Colocado em discussão o requerimento e não 
havendo quem o quisesse discutir, foi votado e apro-
vado. URGENTE Item 3 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 499/08 – da Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul – que “aprova o Texto do Acordo 
para a Concessão de um Prazo de Noventa Dias aos 
Turistas Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e 
Estados Associados, celebrado em Córdoba, em 20 
de junho de 2006”. Relator: Deputado Arnon Bezerra. 
Parecer: pela aprovação. O Presidente solicitou que o 
Deputado Arnon Bezerra procedesse a leitura de seu 
relatório e voto. Em discussão e não havendo quem o 
quisesse discutir, o parecer foi colocado em votação e 
aprovado. Neste momento, o Deputado Marcelo Teixeira 
assume o comando dos trabalhos. PRIORIDADE Item 
4 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 295/08 
– do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Turismo da Microrregião do Japurá e a instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo 
da Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo 
da Microrregião do Japurá”. Relator: Deputado Jurandil 
Juarez. Parecer: pela rejeição. O Presidente solicitou 
que o Deputado Jurandil Juarez procedesse a leitura 
de seu relatório e voto. Em discussão e não haven-
do quem o quisesse discutir, o parecer foi colocado 
em votação e aprovado. Item 5 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 302/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Região In-
tegrada de Desenvolvimento do Turismo da Microrre-
gião de Parintins e a instituir o Programa Especial de 
Desenvolvimento do Turismo da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Turismo da Microrregião de Pa-
rintins”. Relator: Deputado Jurandil Juarez. Parecer: 
pela rejeição. O Presidente solicitou que o Deputado 
Jurandil Juarez procedesse a leitura de seu relatório 
e voto. Em discussão e não havendo quem o quisesse 
discutir, o parecer foi colocado em votação e aprovado. 
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA – Item 
6 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 87/05 – do Sr. André Figueiredo – que “propõe que 
a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos 
Deputados realize ato de fiscalização e controle, com 
o auxílio do TCU, para avaliar o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro no cumprimento de sua missão institucional”. 
Relator: Deputado Silvio Torres. Relatório Prévio: pela 
aprovação do relatório que propõe o encerramento e 
arquivamento da PFC. O Presidente solicitou que o 
Deputado Silvio Torres procedesse a leitura de seu re-
latório. Em discussão e não havendo quem o quisesse 
discutir, o relatório final foi aprovado. Item 7 – PROJE-
TO DE LEI Nº 5.391/05 – do Sr. Gilmar Machado – que 
“dispõe sobre as medidas a serem adotadas no trau-
matismo dentário ocasionado pela prática esportiva e 
dá outras providências”. Relatora: Deputada Manuela 
D’ávila. Parecer: pela aprovação deste, nos termos do 
Substitutivo da CSSF, com emenda de relatoria. Vista 
ao Deputado Silvio Torres, em 09/07/2008. O Depu-
tado Silvio Torres apresentou voto em separado em 
4-11-2008. Devido a ausência da Relatora, Deputada 
Manuela D’Ávila, o projeto foi retirada de pauta de ofício. 
Neste momento, o Deputado Arnon Bezerra assumiu o 
comando dos trabalhos em virtude da autoria do próxi-
mo Projeto ser de autoria do Deputado Marcelo Teixeira. 
Item 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – do Sr. Marcelo 
Teixeira – que “institui forma alternativa de pagamento 
dos débitos relativos a empréstimos e financiamentos 
à rede hoteleira nacional”. Relator: Deputado Carlos 
Eduardo Cadoca. Parecer: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Laurez Moreira, em 8-10-2008. Devido a 
ausência do relator, Deputado Carlos Eduardo Cadoca, 
o Presidente solicitou que o Deputado Alex Canziani 
procedesse a leitura do relatório e voto. Em discussão 
e não havendo quem o quisesse discutir, o parecer foi 
colocado em votação e aprovado. Neste momento, o 
Deputado Marcelo Teixeira reassume os trabalhos e 
passa para o Item 9 – PROJETO DE LEI Nº 3.218/08 
– do Sr. Fernando Lopes – que “isenta do pagamen-
to de foro as entidades de desportos terrestres que 
utilizarem regularmente terrenos de marinha e seus 
acrescidos ou outros da União e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Albano Franco. Parecer: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Eugênio Rabelo, em 
25-6-2008. Devido a ausência momentânea do Relator, 
Deputado Albano Franco, o projeto foi retirado de pau-
ta de ofício. Item 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 
– do Sr. Edigar Mão Branca – que “veda a cobrança 
antecipada de diárias ou serviços em hotéis e esta-
belecimentos congêneres”. Relator: Deputado Arnon 
Bezerra. Parecer: pela rejeição. O Presidente solicitou 
que o Deputado Arnon Bezerra procedesse a leitura de 
seu relatório e voto. Em discussão e não havendo quem 
o quisesse discutir, o parecer foi colocado em votação 
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e aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às quinze horas e trinta e cinco 
minutos. E, para constar, eu                            , James 
Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Marcelo Teixeira     , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 30ª Reunião Ordinária, realizada em 12 
DE NOVEMBRO DE 2008.

Às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia 
doze de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Albano Franco – Presidente; 
Fábio Souto, Silvio Torres e Marcelo Teixeira – Vice-
Presidentes; Arnon Bezerra, Carlos Eduardo Cado-
ca, Deley, Edinho Bez, Eugênio Rabelo, Fátima Pela-
es, Gilmar Machado, Guilherme Menezes, Lídice da 
Mata, Manuela D’ávila, Otavio Leite e Valadares Filho 
– Titulares; Afonso Hamm, Alex Canziani, Asdrubal 
Bentes, Joaquim Beltrão, José Chaves, José Rocha, 
Jurandil Juarez e Laurez Moreira – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Brizola Neto, Carlos 
Wilson e Hermes Parcianello. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 
29ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada no dia 
cinco de novembro de dois mil e oito. O Deputado Ar-
non Bezerra solicitou a dispensa da leitura da Ata. Em 
votação, a solicitação foi APROVADA. Em votação a 
Ata foi APROVADA. O Presidente informou que esta 
Reunião Ordinária tem por finalidade debater e votar 
as Emendas à Lei Orçamentária Anual para o ano de 
2009. O Presidente leu a justificativa de ausência da 
Deputada Lídice da Mata, que se ausentará no dia 25 
de novembro, a fim de participar de evento sobre Tu-
rismo em Miami/EUA, a convite da Bahiatursa. O Pre-
sidente concedeu a palavra ao Deputado Otavio Leite 
que solicitou que fosse constituída uma Comissão para 
visita técnica ao Hotel Le Méridien e uma reunião com 
a presidência da PREVI, na cidade do Rio de Janeiro 
que será agendada por esta presidência. O Presidente 
certificou os presentes acerca dos procedimentos regi-
mentais e a mesa foi composta pelos Consultores de 
Orçamento Salvador Júnior (área de Turismo) e Mar-
cos Rocha (área de Esporte). O Presidente deu início 
à leitura das sugestões de emendas. Após a leitura, o 
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Asdrú-
bal Bentes, que sugeriu que neste ano deveriam ser 

aprovadas duas emendas da área do Esporte e uma 
emenda da área de Turismo, ao inverso do que ocor-
reu no ano de 2007 e sugeriu que no próximo ano, 
de novo se invertesse, alternando à cada ano. Nessa 
oportunidade, o Deputado José Rocha pediu a pala-
vra no sentido de endossar as iniciativa sugerida pelo 
Deputado Asdrúbal Bentes. O Presidente concedeu 
a palavra ao Deputado Marcelo Teixeira, que sugeriu 
que haja um movimento dos parlamentares desta Co-
missão no sentido de ampliar o número de emendas 
a serem apresentadas para o próximo ano e, assim, 
igualar as emendas de ambos os Ministérios, Turismo 
e Esporte. Sugeriu, ainda, que o plenário delegasse ao 
Presidente decidir a destinação e a divisão das emen-
das. O Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Eugênio Rabelo, que defendeu a ampliação para duas 
emendas para a área de Esporte e ainda, uma equipa-
ração dos valores das emendas para ambas as áreas. 
O Presidente concedeu a palavra à Deputada Manuela 
D´Ávila, que se posicionou de forma favorável ao rodí-
zio que foi sugerido pelo Deputado Asdrúbal Bentes, 
defendendo duas emendas para a área do esporte. O 
Presidente concedeu a palavra à Deputada Fátima Pe-
laes, que afirmou que o esporte tem grande afinidade 
com a atividade turística, manifestando-se favorável à 
duas emendas para o turismo. O Deputado Silvio Tor-
res solicitou aos senhores Consultores que fizessem 
uma explanação sobre o que foi executado das emen-
das aprovadas pela Comissão no ano passado, como 
forma da Comissão dispor de uma referência objetiva 
para a sua opção. O Presidente concedeu a palavra ao 
Consultor Marcos Rocha, que apresentou ao plenário 
os índices de empenho das emendas aprovadas pela 
Comissão de Turismo e Desporto no ano passado: 
Turismo “Adequação da infra-estrutura Turística” saldo 
de 230 milhões, somando a dotação e os créditos foi 
para 405 milhões, sendo que o valor empenhado foi 
de 303 milhões, valor pago de 1 milhão e 900 mil. A 
“Campanha para a Promoção do Turismo no Mercado 
Nacional” foi de 16 milhões e o saldo de dotação auto-
rizado foi de 47 milhões, sendo empenhado o mesmo 
valor e o valor pago até agora foi de 31 milhões e 800 
mil. A emenda do Esporte, ação 5450, “Implantação e 
modernização de Infra-estrutura para o esporte recre-
ativo e de lazer”, com saldo de 130 milhões, dotação 
de 134 milhões e o valor empenhado de 70 milhões; 
sendo o valor pago até agora, de 3 milhões e 200 mil. 
Informações atualizadas até o dia 7 de novembro de 
2008. O Deputado Silvio Torres sugeriu que houvesse 
um acréscimo na emenda “Infra-estrutura para o esporte 
educacional”, no valor de 500 milhões para 1 bilhão de 
reais. O Deputado Deley sugeriu, ainda, que houvesse 
um equilíbrio das emendas, tanto na Câmara quanto 
no Senado Federal, para que haja ações conjuntas de 
ambas as Casas. Após as considerações, o Presiden-
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te deu início à votação para indicação do número de 
emendas de cada Ministério a serem aprovadas pela 
Comissão de Turismo e Desporto para a LOA 2009.
Votaram pela proposta número um (que destina duas 
emendas para o Ministério do Turismo) os seguintes 
deputados: Arnon Bezerra, Cadoca.; Edinho Bez, Fá-
tima Pelaes, Gilmar Machado, Marcelo Teixeira; Otavio 
Leite; Lídice da Mata; Valadares Filho; Joaquim Beltrão 
e José Chaves. Votaram na proposta número dois (que 
destina duas emendas para o Ministério do Esporte), 
os seguintes deputados: Afonso Hamm, Deley; Eugênio 
Rabelo; Silvio Torres; Manuela D´àvila; Asdrúbal Bentes 
e José Rocha. Os votos dos deputados José Chaves 
(Turismo) e José Rocha (Esporte) foram anotados, no 
entanto, por terem excedido a quota de suas bancadas, 
não foram considerados para a contagem oficial final, 
sendo vitoriosa a proposta de número um (duas emen-
das para o Ministério do Turismo) por dez (10) votos 
à seis (6) votos para a proposta dois (duas emendas 
para o Ministério do Esporte), num total de dezesseis 
votos. Ficou decidido pelo plenário que a emenda des-
tinada ao Esporte teria o mesmo valor das emendas 
destinadas ao Turismo. Foram aprovadas as seguintes 
emendas: 1 – “Apoio a Projetos de Infra-estrutura Turís-
tica Nacional” – Funcional nº 23.695.1166.10V0.0001, 
GND 4, Modalidade de Aplicação 90, no valor de R$ 
1.000.000.000,00 (um bilhão); 2 – “Campanha para 
Promoção do Turismo no Mercado Nacional” – Fun-
cional nº 23.695.1166.4038.0001, GND 3, Modalidade 
de Aplicação 90, no valor de R$300.000.000,00 (tre-
zentos milhões) (ambas da área do Turismo); e 3 – 
“Infra-estrutura para Esporte Educacional” – Funcional 
27.812.8028.8767.0001, GND 4, Modalidade de Aplica-
ção 90, no valor de R$1.300.000.000,00 (um bilhão e 
trezentos milhões) (da área do Esporte). O Presidente 
suspendeu a reunião por 3 minutos para a elaboração 
da Ata. O Presidente reabriu os trabalhos e deu início 
à leitura da Ata. O Deputado Asdrúbal Bentes solicitou 
a dispensa da leitura da Ata. A dispensa foi APROVA-
DA. A Ata foi colocada em votação e APROVADA pela 
unanimidade dos presentes. A Reunião Ordinária foi 
encerrada às dezenove horas e vinte e um minutos. 
E, para constar, eu                 , James Lewis Gorman 
Júnior, produzi a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pela Presidente, Deputado 
Albano Franco                 , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da 22ª Reunião (Ordinária), realizada em 
5 de novembro de 2008.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia cin-
co de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comis-
são de Viação e Transportes, no plenário nº 11 do 
anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 

do Deputado Carlos Alberto Leréia – Presidente. Com-
pareceram os Deputados Alexandre Silveira – Vice-
Presidente; Camilo Cola, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Eliseu Padi-
lha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, 
Ilderlei Cordeiro, Jurandy Loureiro, Lael Varella, Mau-
ro Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Fili-
ppelli, Vanderlei Macris e Wellington Roberto – titulares; 
e Arnaldo Jardim, Claudio Cajado, Damião Feliciano, 
Fernando Chucre, Gonzaga Patriota, José Airton Ciri-
lo, Marinha Raupp, Pedro Chaves, Rômulo Gouveia e 
Silvio Torres – suplentes. Compareceram também os 
Deputados João Campos e Jorginho Maluly. O Sr. Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
votação a Ata da 21ª reunião, que foi aprovada sem 
observações. Em seguida, deu início ao Pequeno Ex-
pediente. O Sr. Presidente procedeu à Designação nº 
13/08, que será publicada à parte e concedeu a pala-
vra ao Deputado Ilderlei Cordeiro. Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente deu início à apre-
ciação das matérias constantes da pauta. ORDEM DO 
DIA: 1) – Discussão e votação das emendas a serem 
oferecidas pela Comissão ao Orçamento da União para 
2009. Adiada a discussão. 2) – PROJETO DE LEI Nº 
6.083/05 – do Sr. Marcondes Gadelha – que “altera o 
inciso II do art. 43 da Lei nº 10.233, de 2001, para es-
pecificar a capacidade mínima do veículo empregado, 
sob regime de afretamento, no transporte interestadu-
al e internacional de passageiros” (apensados os PL 
nos 7.679/06 e 3.263/08). Relator: Deputado Vanderlei 
Macris. Parecer: favorável a este e aos PL nos 7.679/06 
e 3.263/08, apensados, com substitutivo. Discutiram a 
matéria os Deputados Chico da Princesa e Mauro Lo-
pes. Retirado de pauta. 3) – PROJETO DE LEI Nº 
627/07 – do Sr. Frank Aguiar – que “autoriza o Poder 
Executivo a incluir o ensinamento do Código Nacional 
de Trânsito na grade curricular das escolas públicas e 
privadas, do maternal, ensino fundamental, ensino 
médio e curso normal, em todo território nacional e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Jackson Bar-
reto. Parecer: favorável, com substitutivo (lido pelo 
Deputado Cláudio Diaz). Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 4) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.039/07 – do Sr. Ciro Nogueira – que “al-
tera a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de 1989, para 
dispor sobre isenção do pagamento da tarifa aeropor-
tuária”. Relator: Vanderlei Macris. Parecer: favorável. 
Os Deputados Devanir Ribeiro e Iderlei Cordeiro que 
pediram vistam em 16-4-08, devolveram o projeto sem 
manifestação escrita. Discutiu a matéria o Deputado 
Devanir Ribeiro. Em votação, foi aprovado o parecer 
do relator, contra os votos dos Deputados Devanir Ri-
beiro e Carlos Zarattini. 5) – PROJETO DE LEI Nº 
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1.257/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as empresas transportadoras orien-
tarem os passageiros sobre a prevenção da trombose 
venosa profunda”. Relator: Deputado Ilderlei Cordeiro. 
Parecer: favorável, com substitutivo. Retirado de pauta. 
6) – PROJETO DE LEI Nº 2.286/07 – da Sra. Rita Ca-
mata – que “proíbe a circulação de veículos de trans-
porte de carga nos finais de semana e feriados nos 
termos que especifica, alterando a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro” (apensados os PLs nºs 2.492/07 e 
2.501/07). Relator: Deputado Cláudio Diaz. Parecer: 
contrário a este e aos PL nos 2.492/07 e 2.501/07, 
apensados. Discutiram a matéria os Deputados Hugo 
Leal, Mauro Lopes, Chico da Princesa, Carlos Zarat-
tini, Devanir Ribeiro, Vanderlei Macris e Silvio Torres. 
Retirado de pauta. 7) – PROJETO DE LEI Nº 2.836/08 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “alte-
ra os arts. 293 e 296 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro”. 
Relator: Deputado Ciro Pedrosa. Parecer: contrário. 
Retirado de pauta. 8) – PROJETO DE LEI Nº 2.974/08 
– do Sr. Lira Maia – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, que Dispõe sobre o Código 
Brasileiro de Aeronáutica, para tratar da franquia de 
bagagem”. Relator: Deputado Sandro Matos. Parecer: 
favorável, com substitutivo. Concedida vista ao Depu-
tado Devanir Ribeiro. 9) – PROJETO DE LEI Nº 3.066/08 
– do Sr. Asdrubal Bentes – que “altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Na-
cional de Viação, de modo a incluir no item 4.2 da Re-
lação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e La-
custres, os portos que especifica”. Relator: Deputado 
Eliseu Padilha. Parecer: favorável, com substitutivo (lido 
pelo Deputado Vanderlei Macris). Em votação, foi apro-
vado unanimemente o parecer do relator. 10) – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.137/08 – do Sr. Jorginho Maluly – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre o monitoramento eletrônico do trânsito (apensa-
do o PL nº 3.402/08). Relator: Deputado Ilderlei Cor-
deiro. Parecer: favorável a este e contrário ao PL nº 
3.402/08, apensado (lido pelo Deputado Devanir Ri-
beiro). Discutiu a matéria o Deputado Jorginho Maluly. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 11) – PROJETO DE LEI Nº 3.190/08 – do Sr. 
Max Rosenmann – que “dá nova redação ao art. 328 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar o 
perdimento e a doação dos veículos não reclamados 
no prazo de quatro meses” (apensado o PL nº 3.346/08). 
Relator: Deputado Sandes Júnior. Parecer: contrário a 
este e favorável ao PL nº 3.346/08, apensado, com 
substitutivo (lido pelo Deputado Devanir Ribeiro). Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do re-
lator. 12) – PROJETO DE LEI Nº 3.214/08 – do Sr. 
Alexandre Silveira – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
para estabelecer a perda do veículo em caso de con-
denação por homicídio culposo no trânsito”. Relator: 
Deputado Moisés Avelino. Parecer: contrário (lido pelo 
Deputado Rômulo Gouveia). Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 13) – PROJETO 
DE LEI Nº 3.250/08 – da Sra. Aline Corrêa – que “al-
tera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, para dis-
por sobre isenção da cobrança de pedágio”. Relator: 
Deputado Gladson Cameli. Parecer: contrário (lido 
pelo Deputado Vanderlei Macris). Concedida vista 
ao Deputado Rômulo Gouveia. 14) – PROJETO DE 
LEI Nº 3.251/08 – da Sra. Aline Corrêa – que “altera 
o inciso IV do art. 252 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para proibir a direção de veículos sem a utiliza-
ção de calçado”. Relator: Deputado Devanir Ribeiro. 
Parecer: contrário. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 15) – PROJETO DE LEI 
Nº 3.435/08 – do Sr. Roberto Rocha – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, na Rela-
ção Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, a rodovia que especifica”. Relator: Deputado 
Wellington Roberto. Parecer: favorável, com substitu-
tivo (lido pelo Deputado Rômulo Gouveia). Em votação, 
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. 16) 
– PROJETO DE LEI Nº 3.627/08 – do Sr. Vieira da 
Cunha – que “altera o inciso IV do art. 138 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado Devanir 
Ribeiro. Parecer: favorável, com emenda. Em votação, 
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. No 
decorrer da reunião o Sr. Presidente registrou a pre-
sença do Sr. Carlos Rosemberg – ex-Secretário de 
Transportes do Estado de Goiás, do Sr. José Olímpio 
Neto – Prefeito eleito de Planaltina de Goiás, do Sr. 
Ladislau Rocha – Prefeito e representante da cidade 
de Nova Colina, e do Sr. Gervásio Domingos – ex-
Prefeito da cidade de São Domingos. Nada mais 
havendo a tratar, às onze horas e cinqüenta e cinco 
minutos foi encerrada a reunião e, para constar, eu
,                                  ,  Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e encaminhada à pu-
blicação no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da 23ª Reunião (Ordinária), realizada em 
12 de novembro de 2008.

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia doze 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Viação e Transportes, no plenário nº 11 do anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Carlos Alberto Leréia – Presidente. Com-
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pareceram os Deputados Roberto Rocha e Alexandre 
Silveira – Vice-Presidentes, Beto Albuquerque, Cami-
lo Cola, Carlos Santana, Chico da Princesa, Ciro Pe-
drosa, Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Djalma Berger, 
Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, Jackson Barreto, Jurandy 
Loureiro, Lael Varella, Mauro Lopes, Tadeu Filippelli, 
Vanderlei Macris e Wellington Roberto – titulares; e 
Claudio Cajado, Fátima Pelaes, Fernando Chucre, 
Geraldo Thadeu, Gonzaga Patriota, José Airton Cirilo, 
Marinha Raupp, Moises Avelino, Paulo Bornhausen, 
Pedro Chaves, Rômulo Gouveia, Silvio Torres e Welling-
ton Fagundes – suplentes. O Sr. Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em votação a Ata da 
22ª reunião, que foi aprovada sem observações. Em 
seguida, deu início ao Pequeno Expediente. Fizeram 
uso da palavra os Deputados Cláudio Cajado, Hugo 
Leal, Mauro Lopes e Beto Albuquerque. Não havendo 
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente deu início à 
apreciação das matérias constantes da pauta. ORDEM 
DO DIA: 1) – Discussão e votação das emendas a se-
rem oferecidas pela Comissão ao Orçamento da União 
para 2009. Discutiram as sugestões de emendas os 
Deputados Vanderlei Macris, Cláudio Cajado, Hugo 
Leal, Beto Albuquerque, Chico da Princesa, Wellington 
Roberto, Mauro Lopes, Ilderlei Cordeiro, José Airton 
Cirilo, Eliseu Padilha, Marinha Raupp, Gladson Ca-
meli, Wellington Fagundes e Geraldo Thadeu. O Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Edson Morais 
– Consultor de Orçamento da Casa, para que fizesse 
esclarecimentos pertinentes ao processo de apre-
sentação das emendas. Terminada a discussão, o Sr. 
Presidente colocou em votação todas as sugestões 
de emendas propostas pelos nobres pares. Finda a 
votação, a Comissão aprovou as seguintes emendas: 
Emenda nº 1 – Adequação de Trecho Rodoviário (Aná-
polis/Porangatu), na BR-153/GO (R$75.000.000,00); 
Emenda nº 2 – Construção de Trecho Rodoviário no 
Entroncamento BR-153/GO–244 (Porangatu) – Entron-
camento BR-153/GO-222 (Anápolis) (2ª fase), na BR-
414, no Estado de Goiás (R$19.500.000,00); Emenda 
nº 3 – Construção de Trecho Rodoviário – Trecho divisa 
Distrito Federal/Goiás – Entroncamento BR-174/MT-
343 (Cáceres) (1ª fase), na BR-070, na Região Centro-
Oeste (R$20.000.000,00); Emenda nº 4 – Construção 
de Trecho Rodoviário (Caratinga/Aimorés), na BR-474, 
no Estado de Minas Gerais (R$20.000.000,00); Emen-
da nº 5 – Controle de Velocidade na Malha Rodoviária 
Federal (R$40.000.000,00); Emenda nº 6 – Estudos 
de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Trans-
portes (R$60.000.000,00); Emenda nº 7 – Coopera-
ção com Construção de Infra-Estrutura e Apoio das 
Forças Armadas para a Infra-Estrutura de Transpor-
tes (R$440.237.568,00); Emenda nº 8 – Construção 
de Ponte sobre o Rio Madeira, na divisa Rondônia/
Acre, na BR-364 (R$36.000.000,00). Os demais ítens 
da pauta não foram deliberados. Nada mais havendo 

a tratar, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 
presente reunião, que foi aprovada sem observações. 
Às onze horas e cinqüenta e cinco minutos foi encer-
rada a reunião e, para constar, eu,              , Ruy Omar 
Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente Ata, 
que será assinada pelo Sr. Presidente e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

 DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Adão Pretto
SUGESTÃO Nº 123/08 – Da Terra de Direitos: 

Organização Civil de Direito Privado – que “sugere a 
realização do Seminário: ‘20 anos da Constituição: 
Desafios para garantir a aplicabilidade do direito hu-
mano à terra e ao território’”.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2008. – Adão 
Pretto, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Chico Alencar
SUGESTÃO Nº 16/07 – Do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “altera a redação dos 
artigos 730 e 733 do Código de Processo Civil”.

SUGESTÃO Nº 124/08 – Da Associação Paulista do 
Ministério Público – que “sugere a criação dos arts. 5-A, 
5-B, 5-C, 5-D, 5-E e 5-F à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com o objetivo de dar maior transparência à execu-
ção das obrigações contraídas pela Administração Pública, 
nos termos da referida Lei de Licitações e Contratos”.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2008. – 
Adão Pretto, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 

de relatoria:
Ao Deputado Lincoln Portela
SUGESTÃO Nº 120/08 – Da ASSOCIAÇÃO DAS 

CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DOZE – 
que “sugere Projeto de Lei para que todo profissional da 
área médica e odontológica, que concluir a graduação 
em universidades públicas, preste serviço voluntário por 
determinado tempo, atendendo à população carente”.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2008. – 
Adão Pretto, Presidente.

SEÇÃO II
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José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Pedro Valadares - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Custódio Mattos - PSDB
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Lima - PMDB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Mauro Mariani - PMDB
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda
Afonso Hamm Armando Abílio vaga do PV

Anselmo de Jesus Benedito de Lira
Antônio Andrade Camilo Cola
Assis do Couto Carlos Bezerra
Beto Faro Darcísio Perondi
Celso Maldaner Edio Lopes
Dilceu Sperafico Ernandes Amorim
Domingos Dutra José Guimarães
Fernando Melo Lázaro Botelho
Flávio Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Melo
Homero Pereira Nelson Meurer
Jusmari Oliveira Nilson Mourão
Leandro Vilela vaga do PV Osvaldo Reis
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Sérgio Moraes
Paulo Piau Suely
Pedro Chaves Vadão Gomes
Tatico Vander Loubet
Valdir Colatto Veloso
Zé Gerardo Vignatti
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Davi Alcolumbre Arnaldo Jardim
Duarte Nogueira Betinho Rosado vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Carlos Melles
Jerônimo Reis Cláudio Diaz

Leonardo Vilela
Eduardo Sciarra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Félix Mendonça

Onyx Lorenzoni Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Lira Maia
Waldir Neves Marcos Montes
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

1 vaga Silvio Lopes
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
B. Sá Giovanni Queiroz
Dagoberto Mário Heringer
Fernando Coelho Filho Sandra Rosado

Osmar Júnior
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406

FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
1º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
3º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins
Carlos Souza Elcione Barbalho
Dalva Figueiredo Flaviano Melo
Francisco Praciano Gladson Cameli
Luciano Castro Lucenira Pimentel
Marcelo Castro Lúcio Vale
Marinha Raupp Paulo Rocha
Natan Donadon Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS

Neudo Campos Zé Geraldo
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS Zequinha Marinho

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lira Maia

4 vagas Marcio Junqueira
Moreira Mendes

Nilmar Ruiz
Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Maria Helena
Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Angela Amin
Bilac Pinto Angelo Vanhoni
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Cida Diogo
Dr. Adilson Soares Colbert Martins
Elismar Prado Fernando Ferro
Eunício Oliveira Flávio Bezerra
Iriny Lopes Frank Aguiar
Jader Barbalho Gerson Peres
Jorge Bittar Ibsen Pinheiro



José Chaves Jilmar Tatto
José Rocha José Carlos Araújo
Maria do Carmo Lara Nazareno Fonteles
Nelson Meurer Olavo Calheiros
Paulo Henrique Lustosa Paulo Piau
Paulo Lima Rebecca Garcia
Paulo Roberto Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS

Ratinho Junior
Sabino Castelo Branco

(Licenciado)
Sandes Júnior Sérgio Barradas Carneiro
Silas Câmara Veloso
Walter Pinheiro Waldir Maranhão
Wladimir Costa Wilson Braga

Zequinha Marinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Emanuel Fernandes Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Arolde de Oliveira
Jorge Tadeu Mudalen Carlos Brandão
Jorginho Maluly Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra José Carlos Aleluia
Julio Semeghini Júlio Cesar
Manoel Salviano Lobbe Neto
Nelson Proença Professora Raquel Teixeira
Nilson Pinto Rafael Guerra
Paulo Bornhausen Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Abelardo Camarinha Ana Arraes
Ariosto Holanda Barbosa Neto
Enio Bacci Djalma Berger

Luiza Erundina
Renildo Calheiros vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Miro Teixeira Sérgio Brito
Rodrigo Rollemberg Uldurico Pinto

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Edigar Mão Branca Dr. Nechar
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
Augusto Farias Aracely de Paula
Benedito de Lira Arnaldo Faria de Sá
Cândido Vaccarezza Átila Lins
Carlos Bezerra Bernardo Ariston
Eduardo Cunha Carlos Abicalil
Geraldo Pudim Carlos Willian
Gerson Peres Colbert Martins
João Paulo Cunha Dilceu Sperafico
José Eduardo Cardozo Domingos Dutra
José Genoíno Eduardo Valverde
José Mentor Fátima Bezerra
Leonardo Picciani George Hilton
Magela Hugo Leal

Marcelo Guimarães Filho Jaime Martins vaga do PSOL

Marcelo Itagiba Jefferson Campos
Maurício Quintella Lessa João Carlos Bacelar
Mauro Benevides João Magalhães
Michel Temer Laerte Bessa
Nelson Pellegrino Leo Alcântara
Nelson Trad Luiz Couto
Neucimar Fraga Maria do Rosário
Odair Cunha Mauro Lopes
Paes Landim Mendes Ribeiro Filho
Pastor Pedro Ribeiro Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Manoel Ferreira
Regis de Oliveira Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Rubens Otoni
Vicente Arruda Sandes Júnior
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Wilson Santiago Tadeu Filippelli
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Vital do Rêgo Filho

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arolde de Oliveira Alexandre Silveira
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bruno Rodrigues Bruno Araújo
Edmar Moreira Carlos Alberto Leréia
Edson Aparecido Fernando Coruja
Efraim Filho Humberto Souto
Felipe Maia Jorginho Maluly
Indio da Costa vaga do PSOL Paulo Bornhausen
João Campos Pinto Itamaraty
José Carlos Aleluia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Ricardo Tripoli

Jutahy Junior Rodovalho
Mainha Ronaldo Caiado
Mendonça Prado (Licenciado) Solange Amaral
Moreira Mendes Vic Pires Franco
Paulo Magalhães Waldir Neves
Roberto Magalhães William Woo
Silvinho Peccioli 2 vagas
Urzeni Rocha
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota Eduardo Lopes
Sandra Rosado Márcio França
Sérgio Brito Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz Severiano Alves

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Cruz Eduardo da Fonte
Celso Russomanno Fernando Melo
Jefferson Campos Filipe Pereira
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS José Eduardo Cardozo

José Carlos Araújo Leandro Vilela
Laerte Bessa Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara Maria do Carmo Lara
Luciana Costa Neudo Campos
Luiz Bassuma Sandro Matos
Luiz Bittencourt Wladimir Costa
Vadão Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Cezar Silvestri vaga do PV

Rodrigo de Castro Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Barbosa Neto Marcos Medrado
Chico Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Wolney Queiroz
Júlio Delgado

PV

Dr. Nechar
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Jilmar Tatto (PT)
1º Vice-Presidente: João Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
3º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Aline Corrêa
Edson Ezequiel Antônio Andrade
Fernando Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Jilmar Tatto Assis do Couto
João Maia Carlos Eduardo Cadoca
José Guimarães Francisco Praciano
Jurandil Juarez Reginaldo Lopes
Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS Vicentinho Alves

Miguel Corrêa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Nelson Goetten
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Renato Molling
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho Albano Franco
Osório Adriano Guilherme Campos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Paulo Vellozo Lucas

1 vaga
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanderlei Macris vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dr. Ubiali Marcelo Serafim
Laurez Moreira Rogério Marinho

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Angela Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Moises Avelino (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico da Princesa
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS Jackson Barreto
Filipe Pereira Paulo Roberto
Flaviano Melo vaga do PSDB/DEM/PPS Paulo Teixeira
José Airton Cirilo Pedro Henry
Lázaro Botelho vaga do PSDB/DEM/PPS Raul Henry
Luiz Carlos Busato Ricardo Berzoini
Marcelo Melo Vicentinho
Mauro Mariani (Dep. do PV ocupa a vaga)
Moises Avelino 1 vaga
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Francisco Rodrigues
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rogerio Lisboa

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Flávio Dino
Evandro Milhomen Silvio Costa
Uldurico Pinto (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Roberto Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)



2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PHS Adão Pretto
Janete Rocha Pietá Henrique Afonso
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Alberto Jusmari Oliveira

Luiz Couto
Paulo Henrique

Lustosa
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe

Sebastião Bala Rocha
Rodrigo

Rollemberg
Sueli Vidigal vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: João Matos (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Portela
Angelo Vanhoni Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi Arnon Bezerra
Carlos Abicalil Dalva Figueiredo
Fátima Bezerra Edgar Moury
Frank Aguiar Elismar Prado
Gastão Vieira Gilmar Machado
Iran Barbosa José Linhares
João Matos Márcio Reinaldo Moreira
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Milton Monti
Maria do Rosário vaga do PV Pedro Wilson
Neilton Mulim Renato Molling
Osvaldo Reis Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo Saraiva Felipe

Raul Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Reginaldo Lopes 1 vaga

Waldir Maranhão
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Eduardo Gomes
Izalci (Licenciado) João Oliveira
Lira Maia Jorginho Maluly
Lobbe Neto Paulo Magalhães
Nice Lobão Paulo Renato Souza
Nilmar Ruiz Professor Ruy Pauletti
Pinto Itamaraty Raimundo Gomes de Matos
Professora Raquel Teixeira Vic Pires Franco
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Ariosto Holanda
Átila Lira Dr. Ubiali
Rogério Marinho Lídice da Mata
Severiano Alves Luiza Erundina

Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Andre Vargas
Antonio Palocci Carlos Souza
Armando Monteiro Devanir Ribeiro
Carlito Merss Eduardo Cunha
Colbert Martins João Paulo Cunha
Eduardo Amorim Magela
João Leão Marcelo Almeida
João Magalhães Maurício Quintella Lessa
José Pimentel (Licenciado) Nelson Bornier
Mendes Ribeiro Filho Nelson Marquezelli
Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Tarcísio Zimmermann
Pepe Vargas Tonha Magalhães
Ricardo Berzoini vaga do PV Vicente Arruda vaga do PSOL

Rodrigo Rocha Loures Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

Vignatti Wilson Santiago
Virgílio Guimarães Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Arnaldo Jardim

Arnaldo Madeira Duarte Nogueira
Carlos Melles João Bittar



Félix Mendonça João Oliveira
Fernando Coruja Jorge Khoury
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Julio Semeghini

Júlio Cesar Mainha vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Carlos Hauly
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Carreira Osório Adriano
Paulo Renato Souza Otavio Leite
Rômulo Gouveia Rodrigo de Castro

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Dagoberto
Silvio Costa Julião Amin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Osmar Júnior

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fábio Ramalho

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Dr. Pinotti (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Augusto Farias
Carlos Willian Cândido Vaccarezza
Fernando Diniz Celso Russomanno
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
João Pizzolatti Eunício Oliveira
Leonardo Quintão Geraldo Resende
Paulo Pimenta João Magalhães vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Balestra José Genoíno
Rubens Otoni José Mentor
Vicentinho Alves Maria Lúcia Cardoso
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Solange Almeida
1 vaga Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Custódio Mattos Duarte Nogueira
Dr. Pinotti Humberto Souto
João Oliveira Manoel Salviano

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano B. Sá
Manato João Dado

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS
Felipe Bornier vaga do PSDB/DEM/PPS

PRTB
Juvenil vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Adão Pretto (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Fernando Ferro
Eduardo Amorim Iran Barbosa
Fátima Bezerra João Pizzolatti
Jurandil Juarez Leonardo Monteiro
Pedro Wilson Lincoln Portela
Silas Câmara Mário de Oliveira
Suely 4 vagas
3 vagas

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Gomes Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PRB
Walter Brito Neto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: André de Paula (DEM)
1º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Leonardo Monteiro Antonio Palocci
Marcelo Almeida Beto Faro
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Teixeira Iran Barbosa
Rebecca Garcia Moacir Micheletto
(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PSDB/DEM/PPS

André de Paula Arnaldo Jardim vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Antonio Carlos Mendes Thame Augusto Carvalho (Licenciado)



Gervásio Silva vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury Fábio Souto
Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Germano Bonow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marina Maggessi
Luiz Carreira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Ricardo Tripoli
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Nilson Pinto

Silvinho Peccioli
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Reinaldo Nogueira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sarney Filho Fernando Gabeira
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS

Ernandes Amorim Eliseu Padilha
Fernando Ferro Hermes Parcianello
José Otávio Germano Jorge Bittar
José Santana de Vasconcellos Luiz Alberto
Luiz Fernando Faria Luiz Sérgio
Rose de Freitas Nelson Meurer
Simão Sessim Odair Cunha
Vander Loubet Paulo Henrique Lustosa
Zé Geraldo Tadeu Filippelli
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Tatico

Virgílio Guimarães
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Betinho Rosado Felipe Maia
Eduardo Gomes Gervásio Silva
Eduardo Sciarra João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro
Rogerio Lisboa Vitor Penido

Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

William Woo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Edmilson Valentim Brizola Neto
Julião Amin Daniel Almeida

Marcos Medrado Davi Alves Silva Júnior
PV

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
1º Vice-Presidente: Takayama (PSC)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Andre Zacharow
Clodovil Hernandes Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Décio Lima Carlito Merss
Dr. Rosinha Carlos Wilson
Edio Lopes Carlos Zarattini
George Hilton João Matos
Ibsen Pinheiro Leonardo Monteiro
Íris de Araújo Luciana Costa
Jair Bolsonaro Luis Carlos Heinze
Luiz Sérgio Marcelo Itagiba
Márcio Reinaldo Moreira Nelson Trad
Maria Lúcia Cardoso Paes Landim
Nilson Mourão Pedro Eugênio
Sabino Castelo Branco
(Licenciado)

Pedro Novais

Takayama Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho (Licenciado) Arnaldo Madeira
Claudio Cajado Bruno Rodrigues
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hauly
João Almeida vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Marina Maggessi
Pedro Valadares Nelson Proença
Professor Ruy Pauletti Walter Ihoshi
Raul Jungmann vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB William Woo

Renato Amary
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Sebastião Madeira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Júlio Delgado
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Vieira da Cunha
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
José Fernando Aparecido de

Oliveira
Secretário(a): Ana Cristina Silva de Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Raul Jungmann (PPS)
1º Vice-Presidente: Marina Maggessi (PPS)



2º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Cristiano Matheus
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Fernando Melo Hugo Leal vaga do PSDB/DEM/PPS

Jair Bolsonaro Iriny Lopes
Laerte Bessa José Eduardo Cardozo
Lincoln Portela José Genoíno
Marcelo Melo Marcelo Itagiba
Mauro Lopes Neilton Mulim
Paulo Pimenta Neucimar Fraga

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alberto Fraga Carlos Sampaio
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Félix Mendonça

Edmar Moreira Guilherme Campos
João Campos William Woo

Marina Maggessi vaga do PV
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Givaldo Carimbão Enio Bacci

Gonzaga Patriota vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Luciana Genro vaga do PV

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jofran Frejat (PR)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do PSDB/DEM/PPS Clodovil Hernandes
Angela Portela Dr. Rosinha
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldo Pudim
Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Gorete Pereira
Arnaldo Faria de Sá Guilherme Menezes
Chico D'angelo Íris de Araújo
Cida Diogo Janete Rocha Pietá
Darcísio Perondi Lelo Coimbra
Geraldo Resende Luiz Bassuma
Henrique Afonso Marcelo Castro
Jofran Frejat Mário Negromonte
José Linhares Neilton Mulim
Maurício Rands Pastor Pedro Ribeiro
Maurício Trindade Pepe Vargas
Nazareno Fonteles Simão Sessim
Rita Camata 1 vaga
Roberto Britto
Saraiva Felipe
Solange Almeida

Tonha Magalhães vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Germano Bonow Dr. Pinotti
João Bittar Fernando Coruja vaga do PSOL

Leandro Sampaio Geraldo Thadeu
Rafael Guerra Indio da Costa
Raimundo Gomes de Matos João Campos
Ronaldo Caiado Jorge Tadeu Mudalen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Nice Lobão

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Sebastião Madeira

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Mário Heringer Jô Moraes
Mauro Nazif Manato
Paulo Rubem Santiago Valtenir Pereira

Ribamar Alves
(Dep. do PHS ocupa a

vaga)
PV

Dr. Talmir Dr. Nechar
PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Átila Lins
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Elcione Barbalho Carlos Santana
Eudes Xavier Edinho Bez
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Filipe Pereira
Jovair Arantes Iriny Lopes
Marco Maia João Pizzolatti
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS José Otávio Germano
Nelson Marquezelli Luiz Carlos Busato
Paulo Rocha Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes Tadeu Filippelli
Pedro Henry Vinicius Carvalho
Sandro Mabel Walter Pinheiro
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Eduardo Gomes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

João Campos



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Alice Portugal

Paulo Pereira da Silva
Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS

Renildo Calheiros vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Vanessa Grazziotin Mauro Nazif

Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Afonso Hamm
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

PSDB/DEM/PPS Alex Canziani

Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Eudes Xavier
Edinho Bez Fernando Lopes
Eugênio Rabelo Joaquim Beltrão
Fátima Pelaes José Chaves
Gilmar Machado José Rocha
Guilherme Menezes Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS

Hermes Parcianello Miguel Corrêa
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Andreia Zito
Fábio Souto Fernando Chucre
Otavio Leite Jerônimo Reis
Silvio Torres Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Fábio Faria
Lídice da Mata vaga do PSDB/DEM/PPS Laurez Moreira
Manuela D'ávila Sueli Vidigal
Valadares Filho
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente:

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Alberto Silva Aline Corrêa
Camilo Cola Anselmo de Jesus
Carlos Santana Celso Maldaner
Carlos Zarattini Décio Lima
Chico da Princesa Fátima Pelaes
Devanir Ribeiro João Leão
Eliseu Padilha João Magalhães
Gladson Cameli José Airton Cirilo
Hugo Leal Marco Maia
Jackson Barreto Marinha Raupp
Jurandy Loureiro Moises Avelino
Mauro Lopes Pedro Chaves
Nelson Bornier Pedro Fernandes
Olavo Calheiros Rita Camata
Ricardo Barros Sandes Júnior

Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS Wellington Fagundes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Tadeu Filippelli Zezéu Ribeiro
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Claudio Cajado
Ilderlei Cordeiro Fernando Chucre
Lael Varella Geraldo Thadeu
Roberto Rocha Julio Semeghini
Vanderlei Macris Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rômulo Gouveia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior Evandro Milhomen
Djalma Berger Gonzaga Patriota

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Marco Maia
Nelson Marquezelli Mauro Lopes
Pedro Chaves Paulo Henrique Lustosa
Regis de Oliveira Renato Molling
Tarcísio Zimmermann Waldir Maranhão



PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Elcione Barbalho Carlito Merss
Fernando Ferro Carlos Santana
Fernando Lopes Fátima Bezerra
George Hilton Filipe Pereira
Magela Luiz Couto
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Tarcísio Zimmermann
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos

Lídice da Mata
Reinaldo
Nogueira

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Valverde
Carlito Merss João Leão
Edinho Bez João Maia
Gastão Vieira Jorge Bittar
Gerson Peres Luiz Carlos Busato
Lelo Coimbra Márcio Reinaldo Moreira
Paulo Maluf Odair Cunha
Pepe Vargas Pedro Chaves
Sandro Mabel Rodrigo Rocha Loures
Virgílio Guimarães 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Alfredo Kaefer
Humberto Souto Antonio Carlos Mendes Thame
Leonardo Vilela Arnaldo Jardim
Luiz Carlos Hauly Carlos Melles
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)



3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fernando Ferro
Bilac Pinto Lincoln Portela
Chico D'angelo Mendes Ribeiro Filho
Décio Lima Sabino Castelo Branco (Licenciado)
Elismar Prado 5 vagas
Frank Aguiar
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre 3 vagas
Marcos Montes
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Guimarães Filho Reginaldo Lopes
Maria Lúcia Cardoso Roberto Britto
Rebecca Garcia 3 vagas
Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado (Licenciado)
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi (Licenciado)
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Neucimar Fraga 2 vagas
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Mendonça Prado (Licenciado) Alexandre Silveira
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 2 vagas



1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco (Licenciado)
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 495-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA ARTIGO

AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, SOBRE A FORMAÇÃO DE NOVOS

MUNICÍPIOS ATÉ O ANO DE 2000".
Presidente: Colbert Martins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Beto Albuquerque (PSB)
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
Relator: Manoel Junior (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Adão Pretto
Augusto Farias Darcísio Perondi
Carlos Abicalil Eliene Lima
Colbert Martins Jaime Martins
Ibsen Pinheiro José Rocha
José Airton Cirilo Lelo Coimbra
José Guimarães Luis Carlos Heinze vaga do PSDB/DEM/PPS

Jusmari Oliveira Luiz Carlos Busato
Marinha Raupp Mendes Ribeiro Filho

Renato Molling
PSDB/DEM/PPS

Emanuel Fernandes Gustavo Fruet
Felipe Maia Raimundo Gomes de Matos
Lira Maia Vitor Penido

Luiz Paulo Vellozo
Lucas

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Dagoberto
Manoel Junior Giovanni Queiroz

Vanessa Grazziotin vaga do PSDB/DEM/PPS

PV
Lindomar Garçon Sarney Filho

PRB
Cleber Verde Walter Brito Neto
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6206



FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Michel Temer
Vicente Arruda Rubens Otoni

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio

Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa Silvinho Peccioli
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Marco Maia Eudes Xavier
Pedro Eugênio José Guimarães
Pedro Henry Nelson Pellegrino
Reinhold Stephanes (Licenciado) 3 vagas
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda



Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
João Maia Carlos Abicalil
José Guimarães Eudes Xavier
Neudo Campos Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Paulo Teixeira
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna 2 vagas
Rodrigo Rollemberg

PV
Edson Duarte Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
Reinaldo Nogueira

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS

INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL".
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Celso Maldaner
Asdrubal Bentes Colbert Martins
Bel Mesquita Fernando Ferro
Dalva Figueiredo Homero Pereira
Edio Lopes Jurandil Juarez
Eduardo Valverde Neudo Campos
Ernandes Amorim Paulo Roberto
José Otávio Germano Paulo Rocha
Lúcio Vale Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.627, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,

QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho Luciana Costa
Jofran Frejat Maria do Carmo Lara
Luiz Couto Maria do Rosário
Pedro Wilson Paulo Henrique Lustosa
Rita Camata 3 vagas
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
Nilmar Ruiz 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Manuela D'ávila



Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago
PV

Antônio Roberto Marcelo Ortiz
PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner

José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara Zezéu Ribeiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Cezar Silvestri
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Nelson Meurer João Carlos Bacelar
Vander Loubet Marinha Raupp
1 vaga Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS
EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE

JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM

AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Eduardo da Fonte Marcelo Guimarães Filho
João Magalhães Marco Maia
Magela Paes Landim
Miguel Corrêa Ricardo Barros
Sandro Mabel Vadão Gomes
Vignatti 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvinho Peccioli
Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque

Manuela D'ávila Marcos Medrado
PV

Ciro Pedrosa 1 vaga
PSOL

Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Dalva Figueiredo
Dr. Adilson Soares Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Gilmar Machado
José Linhares Jusmari Oliveira
Leonardo Quintão Paulo Roberto
Pastor Manoel Ferreira Tonha Magalhães
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Veloso
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
Eduardo Barbosa Gervásio Silva
João Almeida Guilherme Campos
Raul Jungmann Ronaldo Caiado
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Francisco Praciano Edinho Bez
Jackson Barreto Gilmar Machado
José Airton Cirilo Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Jusmari Oliveira
Pedro Chaves Luiz Carlos Busato
Pedro Eugênio Paulo Teixeira
Pedro Fernandes Ratinho Junior

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Carlos Sampaio
Arnaldo Jardim Cláudio Diaz



Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Nilmar Ruiz
1 vaga Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONSÓRCIOS".

Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Dado (PDT)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Angelo Vanhoni
Alex Canziani Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos Carlos Zarattini
Beto Mansur Celso Russomanno
Décio Lima Fernando Lopes
Reginaldo Lopes Giacobo
Rita Camata Paes Landim
2 vagas Regis de Oliveira

Renato Molling
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Claudio Cajado
Luiz Carlos Hauly Eduardo Sciarra
Moreira Mendes Silvio Torres
Vitor Penido 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Barbosa Neto
Valtenir Pereira Laurez Moreira

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 170
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS

CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22

DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Colbert Martins Laerte Bessa
Domingos Dutra Luiz Alberto
Hugo Leal Luiz Carlos Busato
Iriny Lopes Marcelo Melo
Lincoln Portela Maurício Quintella Lessa
Luiz Couto Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Nilson Mourão
Marcelo Itagiba Ricardo Barros
Nelson Pellegrino 3 vagas
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Francisco Rodrigues
Edmar Moreira Gustavo Fruet

João Campos
Mendonça Prado

(Licenciado)
Jorge Khoury Raul Jungmann
Jorginho Maluly Renato Amary
Marina Maggessi Vanderlei Macris
Paulo Abi-ackel 1 vaga
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dr. Ubiali
Marcos Medrado Manoel Junior
Rodrigo Rollemberg Pompeo de Mattos

PV
Sarney Filho Roberto Santiago

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B

Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho

PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário
Zé Geraldo

PSDB
Zenaldo Coutinho

DEM
Lira Maia

PR
Jusmari Oliveira

PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Walter Pinheiro

PSDB
Sebastião Madeira

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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